Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 – 2020
Działanie 1.3.1.Wdrażanie innowacji przez MŚP
Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania informacyjnego w dniu 23.06.2016 r.
w Lublinie
1.

Czy w powiązaniu korporacyjnym mogą być firmy powiązane ze sobą kapitałowo?
Projekt musi zostać złożony przez małe i średnie przedsiębiorstwo, jeżeli jest ono
członkiem grupy kapitałowej to te powiązania kapitałowe mogą wpłynąć na fakt, że
nie zostanie ono uznane jako MŚP.
Definicja MŚP jest określona w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE
L 187 z 26.06.2014 r., str. 1). Prosimy zweryfikować w szczególności kwestie tzw.
przedsiębiorstwa partnerskiego i przedsiębiorstwa powiązanego.
Wniosek w ramach konkursu składa tylko jedna firma. Natomiast składany projekt
ma mieć pozytywny wpływ na działalność gospodarczą członków ponadregionalnego
powiązania kooperacyjnego, jest to merytoryczne kryterium rankingujące.
Prosimy zwrócić uwagę na zapisy instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie,
w której wskazano, że w ramach kryterium Projekt ma pozytywny wpływ na
działalność gospodarczą członków ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego
możliwe jest uzyskanie 1 punktu, w przypadku gdy opis zawarty we wniosku,
w szczególności w polu Wpływ realizacji projektu na działalność gospodarczą
członków ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, do którego należy
Wnioskodawca, oraz osiągnięcie celów rozwoju tego powiązania, będzie wskazywał
na występowanie (w trakcie realizacji projektu lub po jego zakończeniu)
pozytywnego efektu projektu odnoszącego się do działalności gospodarczej co
najmniej 2 członków ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego. Pozytywny
wpływ może dotyczyć takich elementów jak np. obniżenie kosztów, skrócenie czasu
produkcji, wzrost przychodów, efektywniejsze wykorzystanie zasobów i materiałów,
wzrost

zainteresowania

ofertą

rynkową

podmiotów

należących

do

ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego.
2.

Co to są powiązania kooperacyjne? Na czym to polega? Czy konieczne jest
powiązanie 5 przedsiębiorców i koordynatora?
Powiązanie kooperacyjne w kontekście przedmiotowego konkursu ma bardzo
szeroki zakres, który jest zapisany w regulaminie konkursu. Zgodnie z regulaminem
ponadregionalne powiązanie kooperacyjne to zgrupowanie minimum 5 działających
w pokrewnych sektorach przedsiębiorców współpracujących w procesie tworzenia

3.

wyrobów lub usług, których działalność koordynowana jest przez podmiot
zarządzający powiązaniem. Ponadregionalne powiązanie kooperacyjne musi
obejmować swym zasięgiem minimum dwa województwa, w tym co najmniej jedno
z terenu Polski Wschodniej, tj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie,
świętokrzyskie lub podkarpackie. Nie jest wykluczone, aby jeden z 5 podmiotów
wchodzących w skład powiązania, był jednocześnie jego koordynatorem.
Czy powiązanie kooperacyjne nie musi być zarejestrowane?
Powiązanie kooperacyjne nie musi zostać zarejestrowane. Określenie
ponadregionalne powiązanie kooperacyjne jest w założeniu konkursu bardzo
szerokie, ale podmioty muszą być powiązane jakimiś formami współpracy.

4.

Czy koordynatorem może być wnioskodawca?
Tak.

5.

Czy koordynatorem może być podmiot inny niż gospodarczy?
Tak.

6.

Czy beneficjentem może być podmiot spoza Polski?
Konkurs jest przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, zatrudniających co najmniej
5 pracowników w ostatnim roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy
oraz osiągających przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. PLN przynajmniej
w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok,
w którym składany jest wniosek o dofinansowanie, a także należący od co najmniej
6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do ponadregionalnego
powiązania kooperacyjnego. Jeżeli przedsiębiorstwo zagraniczne spełnia powyższe
warunki to może przystąpić do konkursu.

7.

Jaki jest termin składania wniosków? Czy liczy się data stempla pocztowego, czy
data wpływu? Czy termin podlega przedłużeniu?
Termin, jak i sposób złożenia wniosku zostały szczegółowo określone w regulaminie
konkursu. Podany tam termin nie podlega przedłużeniu.

8.

Czy można dzwonić do PARP i pytać w razie jakichkolwiek wątpliwości?
Tak, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego na adresy podane
w regulaminie konkursu, tj. e-mail: info@parp.gov.pl oraz telefon: 22 432 89 91-93.

9.

Czy wyjaśnienie składane na etapie oceny ma być przesłane w formie
elektronicznej?
Sposób składania wyjaśnień lub ewentualnego uzupełniania wniosku przedstawiono
szczegółowo w regulaminie konkursu.

10.

Czy jeśli przedsiębiorca znajdzie się na liście przyjętych do konkursu i nie dojdzie do
podpisania umowy, to jednocześnie zamyka sobie drogę dalszych naborów?

Nie.
11.

Czy jest wymagane podanie konkretnego adresu lokalizacji członków powiązania
kooperacyjnego?
Tak, we wniosku o dofinansowanie jest specjalne miejsce, w którym należy opisać
szczegółowo ponadregionalne powiązanie kooperacyjne. Prosimy zapoznać się
z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie.

12.

Czy trzeba załatwić oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na rzecz
realizacji projektu? Czy umowa warunkowa o dzierżawie będzie wystarczającym
dokumentem ?
Na etapie wnioskowania należy możliwie szczegółowo przedstawić i uzasadnić
dysponowanie nieruchomością. Proszę zapoznać się z zapisami instrukcji wypełniania
wniosku o dofinansowanie projektu.

13.

Czy można założyć zaliczkę 40% dofinansowania? Czy korzystanie z płatności
zaliczkowych jest możliwe?
Zgodnie z zapisami umowy pierwsza transza zaliczki wypłacana jest w wysokości
zgodnej z Harmonogramem płatności. Łączne dofinansowanie przekazane
Beneficjentowi w formie zaliczki nie może przekroczyć 40% przyznanego
dofinansowania. Prosimy jednakże pamiętać, że zdecydowanie się na płatność
zaliczkową wymaga od beneficjenta spełnienia dodatkowych warunków, w tym
w zakresie dodatkowego zabezpieczenia. Proszę się zapoznać ze wzorem umowy
o dofinansowanie projektu, stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu.

14.

Jeśli pozwolenia będą miały termin wcześniejszy, to czy nie będzie przeszkadzało
że inwestycja nie będzie początkowa?
Nie będzie przeszkadzało, ponieważ jest to przygotowanie do inwestycji, a nie
właściwa inwestycja.

15.

Czy mikroprzedsiębiorstwa również brane są pod uwagę?
Tak, o ile spełnią podmiotowe warunki uczestnictwa w konkursie.

16.

Czy w kontekście projektu można zwiększyć moce produkcyjne, czy to będzie
rozumiane jako wdrożenie innowacji?
Inwestycja początkowa planowana do zrealizowania w ramach zgłaszanego projektu
musi być ukierunkowana na wdrożenie innowacji produktowej.
Innowacja produktowa to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub
znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu
znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów
i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech
funkcjonalnych.
W kontekście przedmiotowego konkursu wnioskodawca musi założyć nowy zakład
lub zdywersyfikować produkcję prowadząc do powstania nowych wyrobów, aby

spełnić wymóg wdrożenia innowacji produktowej. Zwiększenie mocy produkcyjnych
nie spełni wymagań konkursowych.
17.

Co oznacza określenie inwestycja początkowa w kontekście konkursu?
Zgodnie z art. 2 pkt 49 lit. a rozporządzenia KE nr 651/2014 „inwestycja początkowa”
oznacza:
a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne
związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej
istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie
produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą
dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu; lub
b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby
zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora
niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów
przedsiębiorstwa.
Ale w kontekście przedmiotowego konkursu sfinansowaniu podlega tylko i wyłącznie
inwestycja początkowa obejmująca:
 inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne
związane z założeniem nowego zakładu lub
 dywersyfikację produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów
uprzednio nieprodukowanych w zakładzie.

18.

Kiedy będzie następny konkurs?
Prosimy zapoznać się z harmonogramem naboru dostępnym m.in. na stronie PARP.

19.

Czy w związku z najmem mogą być zawarte przedwstępne umowy w terminie, np.:
5 miesięcy? Co z umową o leasing?
Umowy przedwstępne mogą być zawarte, ale należy pamiętać, żeby nie zostały one
zinterpretowane jako rozpoczęcie projektu. Zasady kwalifikowalności leasingu
zostały szczegółowo opisane w regulaminie konkursu.

20.

Kto może prezentować projekt podczas panelu, czy może to być naukowiec, firma
doradcza?
Zasady panelu ekspertów zostały opisane w regulaminie konkursu.

21.

W jakim terminie do PARP musi dotrzeć potwierdzenie złożenia wniosku?
Zgodnie z regulaminem konkursu potwierdzenie musi dotrzeć w terminie do 2 dni
roboczych od dnia złożenia wniosku.

22.

Czy jest jakiś limit dla usług doradczych objętych pomocą dla MŚP na wspieranie
innowacyjności?
Nie, poza limitem maksymalnej wielkości projektu oraz maksymalnej intensywności
wsparcia dla tej kategorii pomocy.

23.

Jaki jest okres na przeprowadzenie badań? Czy są określone terminy?
Nie ma. Jedyne ograniczenia czasowe dotyczą okresu trwania projektu, jest on
zapisany w regulaminie konkursu - par. 5 i dalsze.

24.

W jaki sposób produkt ma wpłynąć na pozostałe przedsiębiorstwa w powiązaniu
kooperacyjnym?
Prosimy zwrócić uwagę na zapisy instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie,
w której wskazano, że w ramach kryterium Projekt ma pozytywny wpływ na
działalność gospodarczą członków ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego
możliwe jest uzyskanie 1 punktu, w przypadku gdy opis zawarty we wniosku,
w szczególności w polu Wpływ realizacji projektu na działalność gospodarczą
członków ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, do którego należy
Wnioskodawca, oraz osiągnięcie celów rozwoju tego powiązania, będzie wskazywał
na występowanie (w trakcie realizacji projektu lub po jego zakończeniu)
pozytywnego efektu projektu odnoszącego się do działalności gospodarczej co
najmniej 2 członków ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego. Pozytywny
wpływ może dotyczyć takich elementów jak np. obniżenie kosztów, skrócenie czasu
produkcji, wzrost przychodów, efektywniejsze wykorzystanie zasobów i materiałów,
wzrost

zainteresowania

ofertą

rynkową

podmiotów

należących

do

ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego.
25.

Jak rozumieć innowację, czy może to być innowacyjny element dodany do
półproduktu?
Innowacja produktowa to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub
znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu
znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów
i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech
funkcjonalnych.

