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Kategoria 1: Pytania ogólne
Idź do spisu treści

Pytanie 9:

W związku z rozpoczęciem konkursu na dofinansowanie projektów w ramach
działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałania 1.3.2
Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia 2014-2020 chciałem zwrócić się z pytaniem czy w ramach ww.
konkursu na terenie woj podkarpackiego można zgłaszać projektu budowy
szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych.
Nigdzie nie mogę znaleźć szczegółowych informacji na ten temat, natomiast w
"Wspólnych obszarach inteligentnych specjalizacji województw Polski
Wschodniej" wskazano, iż w woj podkarpackim jako specjalizacja
wspomagająca wskazano informatykę i telekomunikację.
W związku z powyższym prosiłbym o wyjaśnienie czy w ramach tej specjalizacji
w konkursie będą mogły uczestniczyć projekty realizacji telekomunikacyjnych
sieci szerokopasmowych.

Kategoria 1: Pytania ogólne

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu
art. 107 i 1008 Traktatu (GBER), Art. 14, ust. 10 określa na jakich warunkach
regionalna pomoc inwestycyjna może być przyznana na projekty związane
z rozwojem sieci szerokopasmowych:
„Pomoc regionalna na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowej musi spełniać
następujące warunki:
a) pomoc przyznaje się wyłącznie na obszarach, na których sieć tego
rodzaju (podstawowa sieć szerokopasmowa lub sieć NGA)
nie istnieje i najprawdopodobniej nie powstanie na zasadach
komercyjnych w ciągu trzech lat od daty wydania decyzji
o przyznaniu pomocy; oraz
b) dotowany operator sieci oferuje aktywny i pasywny dostęp hurtowy
na sprawiedliwych i niedyskryminacyjnych warunkach,
z możliwością skutecznego i pełnego dostępu w przypadku sieci
NGA; oraz
c) pomoc jest przyznawana na podstawie konkurencyjnej procedury
wyboru.”
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 realizacja projektu przez
konsorcjum MŚP w ramach tego poddziałania będzie musiała prowadzić
do stworzenia sieciowych i innowacyjnych produktów wykorzystujących
istniejący w makroregionie potencjał (walory i atrakcje makroregionu
są traktowane wyłącznie jako czynniki, w oparciu o które można budować
aktywność MŚP w zakresie tworzenia innowacyjnych produktów).
Produkt sieciowy to gotowa do sprzedaży, spakietyzowana oferta oparta
o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących
jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny wyróżnik (markę)
produktu.
Budując produkty sieciowe opieramy się na zaangażowaniu wielu podmiotów
(konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej 10 przedsiębiorców, z których
każdy jest MŚP) wspólnie realizujących innowacyjny projekt sieciowy.
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Kategoria 1: Pytania ogólne

Zgodnie z kryteriami wyboru projektów - kryterium merytoryczne dostępu nr 3
„Przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych
specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski
Wschodniej” ocenie podlega, czy wskazany we wniosku przedmiot projektu
wpisuje się w katalog regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla
co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej. Nie ma wymogu, aby była
to specjalizacja właściwa dla miejsca lokalizacji projektu. We wniosku
o dofinansowanie Wnioskodawca wskazuje jeden lub kilka wspólnych obszarów
specjalizacji, a następnie uzasadnia, w jaki sposób przedmiot realizacji projektu,
wpisuje się w wybrany obszar.
Zgodnie z Załącznikiem do Regulaminu konkursu nr 8 Wspólne obszary
inteligentnych specjalizacji województw Polski Wschodniej dla wykazania
specjalizacji wspólnych dla przynajmniej dwóch regionów Polski Wschodniej
nie jest wystarczające zestawienie nazw inteligentnych specjalizacji ze względu
na ich ogólny charakter. Należy się odnieść do bardziej szczegółowych informacji
o branżach i sektorach objętych poszczególnymi specjalizacjami
Wśród wymienionych obszarów znajduje się również obszar „Technologie
informacyjno-telekomunikacyjne” (ICT). Do tego obszaru – oprócz branż
bezpośrednio związanych z TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) –
zalicza się również robotyka, automatyka, inżynieria produkcji i systemów,
jak również produkcja komputerów i przemysł precyzyjny. Szczegółowa analiza
w poszczególnych województwach została przedstawiona w ww. Załączniku nr 8.
Ocena konkretnych rozwiązań, ich poprawność i wpisywanie się w zasady
konkursu, będzie przedmiotem szczegółowych analiz Komisji Oceniającej
Projekty na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.
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Kategoria 2: Pytania dotyczące Wnioskodawcy
Idź do spisu treści

Pytanie 15:

Kategoria 2: Pytania dotyczące Wnioskodawcy

Z możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania wykluczone
są przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18
rozporządzenia Komisji nr 651/2014.
W artykule tym jednakże i powoływanych w nim załącznikach do Dyrektywy
2013/34/UE jest mowa bądź to o określonych rodzajach spółek (lit. a i b) bądź
to o przedsiębiorstwach innych niż MŚP (lit. e).
Proszę zatem o wyjaśnienie jakie okoliczności powinno zbadać MŚP - osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub np. fundacja wpisana
do rejestru przedsiębiorców, aby stwierdzić czy nie znajduje się w trudnej
sytuacji.
Do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz innych
podmiotów niewymienionych w art. 2 pkt 18 lit a), b) i e) rozporządzenia Komisji
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 187, str. 1 z późn. zm.) będą miały zastosowanie
warunki określone w lit. c) i d) tego przepisu.
W szczególności będą tu miały zastosowanie okoliczności określone w art. 2
pkt 18 lit. c) ww. rozporządzenia, a więc gdy przedsiębiorstwo podlega
zbiorowemu postępowaniu w związku z niewypłacalnością lub spełnia kryteria
na mocy obowiązującego prawa krajowego, by zostać objętym zbiorowym
podstępowaniem w związku z niewypłacalnością na wniosek jej wierzycieli.
Oznacza to, że jeżeli podmiot spełnia przesłanki kwalifikujące go do objęcia
postępowaniem upadłościowym będzie uznany za przedsiębiorstwo w trudnej
sytuacji.
Przesłanki ogłoszenia upadłości określają przepisy art. 10 i 11 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.).

Pytanie 16:

Czy dopuszczalna jest sytuacja , w której jeden z konsorcjantów nie partycypuje
w kosztach w projekcie.
Tak.
Wymogi co do udziału finansowego członków konsorcjum we wkładzie własnym
w ramach kosztów kwalifikowalnych projektu zostały określone w Regulaminie
konkursu §5 Zasady finansowania projektów ust. 7.
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Kategoria 3: Koszty kwalifikowane
Idź do spisu treści

Pytanie 46:

Partner w projekcie, który obecnie prowadzi hotel, dobudował ze środków
własnych nowe skrzydło hotelu, które jest obecnie w stanie surowym
zamkniętym.
Czy w ramach projektu może wyposażyć pokoje hotelowe (nie przekraczając
15% środków na miejsca noclegowe) i czy będzie to traktowane jako inwestycja
początkowa?
Ocena konkretnych rozwiązań, ich poprawność i wpisywanie się w zasady
konkursu, będzie przedmiotem szczegółowych analiz Komisji Oceniającej
Projekty na podstawie danych przedstawionych we wniosku o dofinansowanie
na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.

Kategoria 3: Koszty kwalifikowane

Na podstawie tak ogólnych informacji wydaje się jednak, że oprócz wątpliwości
dotyczących możliwości traktowania opisanej inwestycji jako inwestycji
początkowej, mało prawdopodobne jest również, by taki projekt spełniał efekt
zachęty.
Proponujemy zapoznanie się z zapisami dotyczącymi inwestycji początkowej
w rozumieniu art. 2 pkt 49 lit. a rozporządzenia KE nr 651/2014, zawartymi m.in.
w Regulaminie Konkursu oraz Załączniku nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku
o dofinansowanie, część XV. Szczegółowy opis projektu, pole „Rodzaj inwestycji
w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne”.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na zapisy Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 20142020 w Rozdziale 15 Pomoc publiczna w pkt. 4 które mówią, że:
„Projekty objęte pomocą publiczną muszą spełniać tzw. efekt zachęty
tzn. warunkiem udzielenia dofinansowania stanowiącego pomoc publiczną jest
złożenie przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu przed
rozpoczęciem prac związanych z realizacją projektu”.
Jednocześnie w pkt. 5 mowa jest o tym, że: „Rozpoczęcie realizacji projektu
objętego pomocą publiczną przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub
w dniu złożenia wniosku dofinansowanie skutkuje uznaniem za niekwalifikowane
wszystkich wydatków w ramach projektu. Jeśli realizacja projektu rozpocznie się
przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu lub w dniu złożenia
wniosku o dofinansowanie, projekt w całości nie będzie kwalifikował się
do pomocy.”
Punkt 6, 7 i 8 w Rozdziale 15 ww. Wytycznych precyzuje co należy rozumieć
przez rozpoczęcie projektu.

Pytanie 47:

Czy korzystanie z basenu powstałego w ramach projektu i w całości
kwalifikowanego do wsparcia może być oferowane przez beneficjenta klientom
innym, aniżeli kupującym to korzystanie w ramach produktu sieciowego?
Nie.
Należy pamiętać, iż wydatkami kwalifikowalnymi do objęcia wsparciem są tylko
takie wydatki, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu,
są bezpośrednio związane z projektem. Wydatki planowane do poniesienia
w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być
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kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu
projektu.
Co do zasady możliwa jest jednak sytuacja, w której wnioskodawca na etapie
aplikowania określi we wniosku, że infrastruktura będzie tylko częściowo
wykorzystywana do realizacji celów projektu. W takim przypadku należy
proporcjonalnie procentowo obliczyć koszty kwalifikowalne w stosunku
do ogólnej wielkości.

Pytanie 48:

Czy jeśli w ramach projektu planujemy stworzenie zielonego dachu, to czy zakup
małej architektury oraz roślin niezbędnych do zaaranżowania przestrzeni będzie
stanowił koszt kwalifikowany ?
Czy jest możliwe włączenie do kosztów kwalifikowanych wydatków związanych
z montażem paneli słonecznych jeśli te, ze względu na infrastrukturę dachową
oraz planowany zielony dach, znajdowałyby się na budynku sąsiadującej
działki, która również jest własnością wnioskodawcy?

Kategoria 3: Koszty kwalifikowane

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się zgodnie z zapisami Regulaminu
konkursu §5 Zasady finansowania projektów, ust. 3, pkt. 1 b)
nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż w lit. a, w tym
w szczególności:
 niezbędnego
wyposażenia
obiektów
będących
przedmiotem
realizowanego projektu zapewniającego pełną funkcjonalność tych
obiektów,
 infrastruktury towarzyszącej, m.in.: obiektów architektury ogrodowej,
elementów użytkowych służących rekreacji i utrzymaniu porządku
(np. kosze na śmieci, stojaki na rowery);
ust. 3, pkt. 1 c)
nabycie robót i materiałów budowlanych, w tym w szczególności:
 budowę lub przebudowę obiektów związanych z realizacją projektu,
 budowę niezbędnych dróg wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych,
parkingów, ogrodzeń oraz zagospodarowanie terenów zielonych
niezbędnych na terenie nowowybudowanej, rozbudowanej infrastruktury
projektu,
 budowę lub przebudowę podstawowej infrastruktury technicznej
niezbędnej do realizacji projektu (przyłącza i sieci wodno-kanalizacyjne,
gazowe, ciepłownicze, energetyczne, oświetleniowe, telekomunikacyjne);
Zgodnie z opisem kryterium merytorycznego rankingowego nr 4 „Realizacja
projektu przyczyni się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki”
priorytetowo będą traktowane projekty, które przyczynią się do promocji zielonej
i zrównoważonej gospodarki. W ramach tego kryterium ocenie podlegać będzie,
czy Wnioskodawca w projekcie uwzględnił przynajmniej jedno z rozwiązań
w zakresie:
1. wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
2. zmniejszania emisji zanieczyszczeń, energochłonności lub zużycia wody,
3. wykorzystania materiałów (odpadów) pochodzących z recyclingu,
w odniesieniu do produktu lub technologii, które będą efektem projektu.
Należy pamiętać, iż wydatkami kwalifikowalnymi do objęcia wsparciem są tylko
takie wydatki, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu,
są bezpośrednio związane z projektem. Wydatki planowane do poniesienia
w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być
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kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu
projektu.
Biorąc powyższe pod uwagę możliwe jest uznanie jako kosztów kwalifikowanych
wydatków wspomnianych w pytaniu związanych ze stworzeniem zielonego
dachu czy też związanych z montażem paneli słonecznych, o ile taki zakres zadań
znajdzie swoje uzasadnienie w ramach projektu, w tym będzie bezpośrednio
związany z projektem.

Pytanie 49:

Kategoria 3: Koszty kwalifikowane

Zgodnie z zapisami regulaminu:
„maksymalny udział wydatków inwestycyjnych (rozliczanych na podstawie
ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową, rozbudową, przebudową
i wyposażeniem miejsc noclegowych nie może przekroczyć 15% wszystkich
kosztów kwalifikowanych”
Czy w limit ten wpisują się również miejsca noclegowe związane z usługami
klinicznymi oraz przyszpitalne miejsca noclegowe?
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu §5 Zasady finansowania projektów,
ust. 5 pkt. 3 „maksymalny udział wydatków inwestycyjnych (rozliczanych
na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową, rozbudową, przebudową
i wyposażeniem miejsc noclegowych nie może przekroczyć 15% wszystkich
kosztów kwalifikowalnych”.
Biorąc powyższe po uwagę miejsca noclegowe mogą stanowić koszt
kwalifikowany jednak w wysokości nie większej niż ww. limit wydatków
związanych z miejscami noclegowymi odnoszący się do całkowitych kosztów
kwalifikowanych projektu.
Określenie „budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie miejsc
noclegowych” należy rozumieć szeroko - jako inwestycję w obiekt, z którym
związane są miejsca noclegowe, bez zawężania tego pojęcia jedynie do branży
turystycznej.
Koszty budowy nieruchomości związanej z miejscami noclegowymi powinny być
wliczane do limitu 15% w całości.
Podobne pytania dot. miejsc noclegowych w branży Ochrona Zdrowia już
wcześniej wystąpiły (np. w Kategorii 3: Koszty kwalifikowane, pytania
i odpowiedzi nr 30, 33, 34)

Pytanie 50:

Na jednej działce budujemy 2 budynki (jeden hotelowy, drugi zabiegowy będący główną atrakcją projektu). Właścicielem jest jeden podmiot, jest jedno
pozwolenie na budowę. Natomiast są to dwa odrębne budynki.
Czy do kosztów związanych z budową, rozbudową, przebudową i wyposażeniem
miejsc noclegowych (do 15%) powinny zostać wliczone tylko koszty związane z
budową i wyposażeniem budynku hotelowego, czy koszty budowy i wyposażenia
obu budynków?
Zapis: maksymalny udział wydatków inwestycyjnych (rozliczanych na podstawie
ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową, rozbudową, przebudową
i wyposażeniem miejsc noclegowych nie może przekroczyć 15% wszystkich
kosztów kwalifikowalnych oznacza, że łączna kwota wydatków inwestycyjnych
(rozliczanych na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową,
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rozbudową, przebudową i wyposażeniem miejsc noclegowych będzie mogła być
uznana za kwalifikowalne tylko do pułapu 15% wszystkich wydatków
poniesionych w ramach projektu uznanych za kwalifikowalne. Wydatki
przekraczające wskazany próg będą wydatkami niekwalifikowalnymi.
Określenie „budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie miejsc
noclegowych” należy rozumieć szeroko - jako inwestycję w obiekt, z którym
związane są miejsca noclegowe. Koszty budowy nieruchomości związanej
z miejscami noclegowymi powinny być wliczane do limitu 15% w całości.
Biorąc powyższe od uwagę, w przypadku budowy w ramach jednego projektu
większej liczby odrębnych obiektów niezależnych od siebie pod względem
użytkowym i funkcjonalnym, do ww. limitu 15% wszystkich wydatków
kwalifikowanych wliczamy tylko koszty obiektu związanego z miejscami
noclegowymi.

Kategoria 3: Koszty kwalifikowane

Ponadto należy pamiętać, że wydatkami kwalifikowalnymi do objęcia wsparciem
są tylko takie wydatki, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu,
są bezpośrednio związane z projektem.
Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia
wsparciem muszą być kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione z punktu
widzenia zakresu i celu projektu.
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Kategoria 4: Kryteria wyboru projektów
Idź do spisu treści

Pytanie 19:

Inwestycja jednego z Partnerów projektu składa się ze wszystkich czterech form
inwestycji początkowej.
Czy w stosunku do form inwestycji początkowej wspieranej w ramach działania
1.3.2, w zał. Charakterystyka inwestycji początkowej należy wskazać dla
każdego z Partnerów jedną dominującą formę?
Jeżeli tak, to na jakiej podstawie ocenić, która forma jest dominująca?
Jeżeli na podstawie wysokości kosztów związanych z daną formą, to czy wartość
ta powinna być wyższa od wszystkich pozostałych 3 form łącznie (jeśli wystąpią),
czy wystarczy, że od każdej indywidualnie?

Kategoria 4: Kryteria wyboru projektów

Nie jest możliwe, by jedna inwestycja obejmowała jednocześnie wszystkie formy
inwestycji początkowej, gdyż wzajemnie się one wykluczają.
Nie można np. budować nowego zakładu i jednocześnie zwiększać jego
możliwości produkcyjnych. Podobnie, jeżeli inwestycja początkowa jest
związana z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów
uprzednio nieprodukowanych w zakładzie, zasadnicza zmiana procesu produkcji
jest wykluczona z definicji.
Być może pytający miał na myśli sytuację, w której jeden z Partnerów (Członków
Konsorcjum) w ramach projektu będzie prowadził kilka różnych odrębnych
inwestycji (np. w ramach 2 głównych atrakcji / elementów pakietu / składowych
projektu).
W takim przypadku należy określić formę inwestycji początkowej dla każdej
z inwestycji i odpowiednio opisać to w załączniku Charakterystyka inwestycji
początkowej do Wniosku o dofinansowanie projektu (Załącznik nr 2
do Regulaminu konkursu).
Koszty również powinny być wyraźnie wyszczególnione przy zachowaniu
warunków określonych w art. 14 ust. 7 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 1008 Traktatu (GBER):
„W przypadku pomocy przyznanej na zasadniczą zmianę procesu produkcji
koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów
związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu
poprzedzających trzech lat obrotowych. W przypadku pomocy przyznanej
na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą
przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie
wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym
poprzedzającym rozpoczęcie prac.”
Jeżeli jednak jest to tylko jedna inwestycja wówczas może zaznaczyć tylko jedną,
właściwą formę inwestycji początkowej.
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Kategoria 5: Wniosek o dofinansowanie i załączniki
Idź do spisu treści

Pytanie 22:

pytanie dotyczące analizy finansowej (pliki Excel) dla działania 1.3.2.
Jeżeli planujemy aplikować jako konsorcjum złożone z 10 podmiotów to dla
każdego podmiotu musi zostać stworzona analiza finansowa (na podstawie pliku
"Tabele finansowe") --> łącznie 10 plików "Tabele finansowe"?
Natomiast plik "Prognoza finansowa projektu" jest kumulacją niezbędnych
wyników (do obliczenia NPV i BEP) i dostarczany jest jako 1 plik dla całego
konsorcjum?
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Zgodnie z zapisami Załącznika do Regulaminu konkursu nr 3 Instrukcja
wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, XIX. Załączniki, wśród
dokumentów składanych przez Wnioskodawcę dla każdego członka konsorcjum
są Tabele finansowe - Sytuacja finansowa oraz jej prognoza, zatem w załączeniu
do wniosku będzie ich co najmniej 10 (odpowiednio dla każdego członka
konsorcjum).
W ww. Załączniku nr 3 wśród dokumentów wspólnych członków konsorcjum jest
Prognoza finansowa projektu. Jest ona przygotowywana wspólnie w odniesieniu
do całego projektu (przy uwzględnieniu konieczności przedstawienia danych
poszczególnych członków konsorcjum w nakładach inwestycyjnych,
przychodach danego roku, nakładach danego roku).

Kategoria 6: Realizacja projektu i umowa o dofinansowanie
Idź do spisu treści

Pytanie 9:

Zgodnie z zapisami Załącznika do Regulaminu konkursu nr 6 Wzór umowy
o dofinansowanie projektu, w §16 Zasady wykorzystywania SL2014 szczegółowo
zostały opisane zasady związane z obowiązkiem wykorzystania SL2014
w zakresie określonym w ust. 1. Wspomniany zakres obejmuje m.in. procesy
związane z wnioskami o płatność.
Zgodnie z zapisem ust. 2 ww. paragrafu dla celów realizacji Projektu w części
dotyczącej członków konsorcjum wykorzystywane będą funkcjonalności SL2014
dotyczące projektów partnerskich (opisane w cz. 5 Podręcznika Beneficjenta
„Częściowy wniosek o płatność”).
Wszystkie działania podejmowane w ramach SL2014 mają być zgodne z aktualną
oficjalną wersją Podręcznika Beneficjenta POPW 2014-2020, który jest dostępny
stronie:
https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/oprogramie/dokumenty/podrecznik-beneficjenta-popw-2014-2020/
oraz na stronie PARP:
http://www.parp.gov.pl/centralny-system-teleinformatyczny-sl2014-podrecznikbeneficjenta-popw-wersja-1-1
Podręcznik Beneficjenta POPW 2014-2020 jest instrukcją pracy w SL2014, której
celem jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom upoważnionym
przez beneficjentów (upoważnianym w momencie zawierania umowy w ramach
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Kategoria 6: Realizacja projektu i umowa o dofinansowanie

Biorąc pod uwagę zapisy wzoru umowy o dofinansowanie (załącznik nr 6):
1) Rozliczeniu podlegają poniesione przez Beneficjenta oraz członków
konsorcjum wydatki kwalifikowane
2) Gromadzenie i przesyłanie danych dotyczących wniosku o płatność będzie
przebiegać za pośrednictwem aplikacji SL2014 wspierającej obsługę procesów
związanych z realizacją projektu od dnia zawarcia Umowy (§ 16 ust 1)
3) Beneficjent jest odpowiedzialny za sporządzenie wniosku o płatność § 1 pkt.
pkt. 27 definicja: "wniosku o płatność" oraz posiada możliwość wyznaczenia
osób uprawnionych do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z
realizacją projektu do pracy w SL2014 (§ 16 ust.5)
4) Beneficjent zapewnia, że osoby, o których mowa w § 16 ust. 5, wykorzystują
profil zaufany e-PUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w ramach uwierzytelniania
czynności dokonywanych w ramach SL2014
uprzejmie proszę o informację - jak będzie przebiegała procedura rozliczenia
kosztów kwalifikowanych ponoszonych osobno przez każdego z członków
konsorcjum?
Rozumiem, że funkcjonalność aplikacji SL2014 przewiduje "uzupełnienie
danych" indywidualnie przez Beneficjenta/ członka konsorcjum który w danym
okresie rozliczeniowym poniósł wydatki związane z realizacją projektu w
wyznaczonej do tego zabezpieczonej profilem zaufanym e-PUAP lub
bezpiecznym podpisem strefie - po czym aplikacja automatycznie podsumuje
poniesione dotychczas w ramach projektu wydatki; przysługującą odrębnie dla
każdego z członków wartość refundacji oraz będzie na bieżąco wskazywać
stopień zaawansowania prac wraz z harmonogramem wydatków pozostałych do
poniesienia ?
Czy może są inne ustalenia w tej kwestii?

Załącznika do umowy o dofinansowanie projektu - Listy osób uprawnionych,
wskazanych przez Beneficjenta).

Pytanie 10:

Zgodnie z zapisami Załącznika do Regulaminu konkursu nr 6 Wzór umowy
o dofinansowanie projektu §12. Zaliczka, ust. 1
„Pierwsza transza zaliczki wypłacana jest w wysokości zgodnej
z
Harmonogramem płatności. Łączne dofinansowanie przekazane
Beneficjentowi w formie zaliczki nie może przekroczyć 40% dofinansowania,
o którym mowa w §6 ust. 1.”
Biorąc powyższe pod uwagę należy przyjąć, że łączna kwota wypłaconej zaliczki
nie może przekroczyć 40% wartości dofinansowania projektu.
Przy planowaniu wysokości wnioskowanej kwoty zaliczki należy mieć na uwadze
zapisy ww. wzoru umowy w §15. Zabezpieczenie należytego wykonania
zobowiązań wynikających z Umowy, ust. 6:
„Oprócz zabezpieczenia określonego w ust. 2 i 3, Beneficjent ustanawia
dodatkowe zabezpieczenie w wysokości odpowiadającej co najmniej
równowartości zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie i jednocześnie
w wysokości nie mniejszej niż 10% kwoty określonej w § 6 ust. 1, w jednej z form
określonych w § 6 ust. 4 pkt 2-5 rozporządzenia w sprawie zaliczek, na okres
realizacji Projektu.”
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Proszę o udzielenie odpowiedzi jak należy interpretować zapisy w umowie o
dofinansowanie par. 12. Zaliczka, w zakresie wielkości zaliczki.
Czy wielkość zaliczki dla całego projektu (wszystkich transz zaliczki) nie może
przekroczyć 40% dofinansowania?
Czy montaż finansowy jest następujący: 40% zaliczka, 30% realizacja projektu
z refundacją, 30% udział własny.
Czy dopuszczalne jest zaliczkowanie 70% dofinansowania?

