Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 – 2020
Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania informacyjnego w dniu 11.08.2016 r. w Białymstoku

1.

2.

3.

Czy wyroby użytkowe oraz usługi mogą być rozmieszone w różnych branżach (2 etap)?
Tak, jest to możliwe. Rekomendacje audytu nie muszą się ograniczać do jednej branży.
Działania mogą być bardziej kompleksowe i nie muszą dotyczyć tylko jednego kierunku
rozwoju.
Jeśli poszerzy się zespół dokonujący audytu ekspertów z doświadczeniem, czy te
doświadczenie będzie brane pod uwagę również w kontekście wykonawcy - firmy?
Doświadczenia wykonawcy (firmy przeprowadzającej audyty) i ekspertów wyznaczonych do
realizacji audytu nie sumują się. Kryterium „Wskazany wykonawca posiada potencjał
niezbędny do należytego świadczenia usług oraz zapewnia ich realizację przez osoby
posiadające niezbędne kwalifikacje” odnosi się zarówno do doświadczenia wykonawcy firmy
jak i do doświadczenia i kompetencji osób wyznaczonych do realizacji audytu. Aby
kryterium mogło być ocenione pozytywnie muszą być spełnione zarówno wymogi dotyczące
wykonawcy (firmy) jak i zespołu realizującego usługę.
Czy realizacja projektu musi odbywać się koniecznie na terenie Polski Wschodniej? (Czy
pewne prace projektowe mogą być zlecone w innych częściach kraju?)
Nie ma znaczenia od kogo zakupują Państwo usługi doradcze i gdzie fizycznie prace
projektowe (w II Etapie) będą realizowane. W kryterium „Projekt jest realizowany na
terytorium makroregionu Polski Wschodniej” bierze się natomiast pod uwagę:
1. w I etapie działania – czy działalność, która podlega audytowi jest realizowana na terenie
Polski Wschodniej;
2. w II etapie działania – czy działania realizowane w wyniku audytu dotyczą działalności
prowadzonej na terenie Polski Wschodniej, a ewentualne zakupione w ramach projektu
środki trwałe są zlokalizowane przez Beneficjenta na terenie Polski Wschodniej.

4.

5.

6.

7.

Na którym etapie pojawia się konieczność stworzenia modelu (zaprojektowanie
produktu)?
Projektowanie ewentualnych nowych produktów ma miejsce w Etapie II.
Czy jest możliwość wprowadzenia poprawek do wniosku? (brak podpisu, brak pieczątki,
brak załącznika)
W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku (np. braków załączników lub braków
podpisów) wnioskodawcy są proszeni o uzupełnienie wniosku.
Co jeśli nie przystępuję do drugiego etapu z różnych przyczyn niekoniecznie zależnych od
przedsiębiorstwa, czy mogę przystąpić do drugiego etapu w kolejnym konkursie?
Do 2 etapu można przystąpić tylko w ciągu 4 miesięcy od rozliczenia pierwszego etapu.
Jak często odbywają się konkursy?

8.

9.

10.

11.

12

13.

Pierwszy konkurs do Etapu I działania odbył się w 2015 r, drugi został ogłoszony w lipcu br.
Planujemy także po jednym konkursie w kolejnych latach. Informacje o planowanych
naborach publikowane są na stronie internetowej www.popw.gov.pl
Czy możemy rozwijać dany produkt w ramach drugiego etapu, czy musi być to nowy
produkt?
Rekomendacje wynikające z audytu mogą być bardzo różne. Jeżeli ze strategii będzie
wynikać, że rekomendowane jest zaprojektowanie nowego lub znaczące zmodyfikowanie
istniejącego już produktu, to w takich wypadkach projekt w II etapie będzie dotyczył
innowacji produktowej. Jest to jak najbardziej dozwolone w ramach działania.
Czy w ramach etapu drugiego można pokryć koszta rejestracji wzoru przemysłowego i
utrzymania lub przedłużenia ochrony już posiadanych praw?
Nie, takie koszty nie mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowalnych w ramach etapu II
działania 1.4 POPW.
Czy koszty badania niezawodności produktów są kwalifikowalne?
Koszty prac badawczych nie są kosztami kwalifikowalnymi ani w I ani w II etapie działania. W
II etapie działania wnioskodawcy mogą pozyskać dofinansowanie na zakup usługi doradczej
związanej z zaprojektowaniem produktu lub usługi..
Czy będąc konsorcjum możemy być wykonawcą w ramach projektu?
Wykonawcą usług w ramach Etapu I musi być podmiot spełniający wymogi określone w
Kryteriach wyboru projektów. Dokumentacja konkursowa nie wyklucza możliwości
wykonywania usług przez konsorcja.
Czy stosowanie bazy konkurencyjności jest obligatoryjne?
Baza konkurencyjności jest obowiązkowa dla beneficjentów. Wnioskodawcy nie mogą z niej
korzystać. Zgodnie jednak z Regulaminem konkursu obowiązującym w ramach działania 1.4
POPW „jeśli wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu przed podpisaniem umowy o
dofinansowanie stosuje on odpowiednio zasady określone w wytycznych horyzontalnych w
zakresie kwalifikowalności i wytycznych POPW. Dodatkowo w przypadku ponoszenia
wydatków w trybie:
1) zasady konkurencyjności, o której mowa w wytycznych horyzontalnych w zakresie
kwalifikowalności lub
2) rozeznania rynku, w przypadkach, o których mowa w Rozdziale 8 pkt 8 wytycznych POPW,
wnioskodawca zamieszcza na stronie internetowej IP zapytanie ofertowe i informację o
wyniku postępowania w przedmiocie wyboru wykonawcy).
Oznacza to, że wnioskodawca przystępując do wyboru wykonawcy audytu musi co najmniej
opublikować zapytanie ofertowe na swojej stronie internetowej, na stronie internetowej
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (publikacja na stronie www.parp.gov.pl
(Dofinansowanie/Fundusze 2014-2020/Zamówienia wnioskodawców i beneficjentów)
poprzez Lokalny System Informatyczny 1420 (https://lsi1420.parp.gov.pl/) oraz rozesłać je do
trzech potencjalnych wykonawców.
Czy istnieje możliwość zatrudnienia osoby fizycznej do wykonania usługi w danym etapie
(np. na podstawie umowy zlecenia czy umowy o pracę)?
Wykonawcą w pierwszym etapie może być osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą. Do wykonania usługi audytu wzorniczego musi być wyznaczonych co

najmniej dwóch ekspertów. Dokumentacja konkursowa nie precyzuje, w jaki sposób mają
być przez firmę zaangażowani eksperci wskazani do wykonania audytu. Eksperci ci mogą
być zaangażowani na podstawie np. umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia.

Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania informacyjnego w dniu 12.08.2016 r. w Olsztynie

1.

2.

Jakie kryteria mogą być uznane za zawężające przy wyborze wykonawców audytu? Firmy
okazują się niekompetentne, jak zabezpieczyć się przed niechcianymi ofertami?
W zapytaniu ofertowym nie można stosować kryteriów które nie mają związku z
wykonywaną usługą. W kryteriach punktowych nie mogą się Państwo odnosić do
właściwości wykonawcy. Natomiast wymagania dla wykonawców należy określić w
warunkach udziału w postępowaniu, uwzględniając obowiązujące w Działaniu 1.4 kryteria
oceny merytorycznej oraz ewentualne dodatkowe potrzeby odnoszące się do specyfiki
działalności wnioskodawcy.
Jak wygląda kwalifikowanie kosztów na drugim etapie? (wsparcie niematerialne, prawne,
rejestracja znaków i wzorów przemysłowych, opinie prawna dotycząca etykiety nowych
produktów)?
Na drugim etapie kwalifikowane są usługi doradcze. W przypadku projektów dotyczących
wdrożenia nowego produktu lub usługi kosztami kwalifikowalnymi mogą być także maszyny
i urządzenia oraz wartości niematerialne i prawne. Rejestracja znaków i wzorów nie mieści
się w katalogu wydatków kwalifikowalnych w działaniu. Usługi prawne są usługami
doradczymi. Mogą być one więc kwalifikowalne o ile wynikają z rekomendacji ze strategii
wzorniczej, są świadczone przez zewnętrznych doradców i nie dotyczą bieżącej działalności
firmy.

3.

Czy nie ma obowiązku publikowania oferty w bazie konkurencji?
Baza konkurencyjności jest obligatoryjna tylko dla beneficjentów projektu. Wnioskodawcy
nie muszą z niej korzystać. Wnioskodawca przystępując do wyboru wykonawcy audytu musi
natomiast co najmniej opublikować zapytanie ofertowe na swojej stronie internetowej, na
stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (publikacja na stronie
www.parp.gov.pl (Dofinansowanie/Fundusze 2014-2020/Zamówienia wnioskodawców i
beneficjentów) poprzez Lokalny System Informatyczny 1420 (https://lsi1420.parp.gov.pl/)
oraz rozesłać je do trzech potencjalnych wykonawców.

4.

Jak zostanie zakwalifikowany koszt konieczności opracowania i przeprowadzenia badań
niezbędnych dla uzyskania certyfikatu produktu?
W ramach działania nie ma możliwości uzyskania finansowania na prace badawcze.

Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania informacyjnego w dniu 18.08.2016 r. w Kielcach

1.

Czy firma, która posiada zaakceptowaną strategię, musi aplikować do 2 etapu, i co stanie się, jeżeli
tego nie zrobi?

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Umowa o dofinansowanie w ramach I etapu nie narzuca na Wnioskodawcę wymogu aplikowania w II
etapie. Nie mówi też o żadnych konsekwencjach ponoszonych przez Wnioskodawcę z powodu nie
złożenia wniosku o dofinansowanie II etapu.
Na pierwszym etapie dofinansowanie wynosi 85% a w drugim? Czy są to sztywne procenty?
W drugim etapie, jeżeli mówimy o usługach doradczych, jest to maksymalnie 50%, natomiast w
przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej dla województwa świętokrzyskiego, jest to maksymalnie
55% dla małych firm i 45% dla średnich firm.
Czy wykonawca audytu musi być stały, czy można go zmienić po otrzymaniu rekomendacji podczas
drugiego etapu?
Wybór ekspertów do realizacji działań poaudytowych (działań realizowanych w II etapie), będzie
musiał być przeprowadzony przez wnioskodawcę przy zachowaniu zasad określonych w wytycznych
horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych POPW w zakresie
kwalifikowalności wydatków. Wykonawca działań poaudytowych bardzo często nie będzie więc
wykonawcą który przeprowadzał audyt. Oczywiście może się okazać, że do realizacji usług
poaudytowych wybrany zostanie ten sam wykonawca co do realizacji audytu wzorniczego, jeżeli
posiada on wymagane kompetencje i wygra postępowanie ofertowe.
Czy na drugim etapie są przewidziane zaliczki?
Tak, w drugim etapie przewidziane są zaliczki.
Czy w województwie świętokrzyskim na doradztwo można dostać 50% a na środki trwałe 55% dla
małych firm?
Na projekty realizowane w województwie świętokrzyskim tak. W przypadku projektów
zlokalizowanych w pozostałych województwach Polski Wschodniej udział procentowy
dofinansowania w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi natomiast maksymalnie 70% dla
małych firm i 60% dla firm średnich
W ramach wyboru wykonawcy w I etapie czy PARP ma rekomendowanych wykonawców? Czy też
można wybrać swojego wykonawcę?
PARP nie prowadzi akredytacji wykonawców w ramach działania 1.4 POPW. Wnioskodawca wybiera
wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji konkursowej. Kompetencje takiego
wykonawcy są natomiast weryfikowane na etapie oceny merytorycznej projektów.
Czy do usług doradczych można wliczyć np. projektowanie opakowań produktów?
Tak, jest to usługa doradcza.

Jakie rodzaje pomocy udzielane są w ramach działania 1.4 POPW
W I etapie udzielana jest pomoc de minimis W II etapie udzielana jest pomoc w zakresie doradztwa
oraz regionalna pomoc inwestycyjna.
Jakie są kryteria powiązania między firmą a oferentem, czy jest to określone prawnie?
Kryteria te są określone między innymi w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359);
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem
(wnioskodawcą) a wykonawcą, polegające na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania informacyjnego w dniu 19.08.2016 r. w Rzeszowie

1.

2.

Jakie powinny być kryteria dostępu w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy?
Przede wszystkim powinni Państwo domagać się spełnienia przez Wykonawcę wymogów
określonych w dokumentacji konkursowej. Zgodnie z opisem kryterium „Wskazany wykonawca
posiada potencjał niezbędny do należytego świadczenia usług oraz zapewnia ich realizację przez
osoby posiadające niezbędne kwalifikacje”:
Wykonawca musi posiadać udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju
produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z
wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazane jest, aby wykonawca posiadał
doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów w trzech różnych
branżach gospodarki. W przypadku, gdy wykonawca posiada doświadczenie w projektowaniu i
wdrażaniu strategii rozwoju produktów tylko w jednej branży, może być wykonawcą w projektach
dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie. Dokumentacją potwierdzającą
doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres
zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami.
Do realizacji audytu wykonawca musi wskazać co najmniej dwóch ekspertów, z których każdy
posiada doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w zakresie projektowania strategii
rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie
wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazane jest, aby ekspert posiadał
doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów w różnych branżach
gospodarki. W przypadku, gdy ekspert posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu
strategii rozwoju produktów lub usług tylko w jednej branży, może być ekspertem w projektach
dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie. Dokumentacją potwierdzającą
doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres
zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami.
Wymagane jest, aby co najmniej jeden z wyznaczonych ekspertów posiadał udokumentowane
doświadczenie w zakresie wzornictwa.
Przedsiębiorca powinien także wymagać od oferentów braku powiązań pomiędzy oferentem a
zamawiającym.
Wnioskodawca może ustanowić też dodatkowe wymagania wobec oferentów wynikające ze
specyfiki jego działalności. Należy jednak pamiętać, że wymagania te oraz kryteria oceny ofert
muszą być związane z przedmiotem zamówienia. Nie mogą one zawężać konkurencji poprzez
ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu
i prowadzących do dyskryminacji wykonawców
Czy należy we wskaźnikach wykazywać przychody z tytułu audytu?
W pierwszym etapie działania zarówno wskaźniki produktu jak i rezultatu są sztywno określone.
Wskaźnik rezultatu odnosi się jedynie do liczby stworzonych strategii wzorniczych. Wnioskodawca nie
ma możliwości dodawania własnych wskaźników. Nie ma też takiej potrzeby ponieważ samo
przeprowadzenie audytu nie przełoży się bezpośrednio na np. wzrost przychodów. Taki wskaźnik
może być natomiast wykazany w Etapie II gdzie realizacja działań rekomendowanych w strategii
wzorniczej powinna już przełożyć się na określone wyniki finansowe.

Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania informacyjnego w dniu 24.08.2016 r. w Lublinie

1.

Czy promesa kredytowa potwierdzająca zewnętrzne finansowanie musi być ostateczna czy może
być warunkowa?
To zależy od tego, jaki promesa zawiera warunek. Promesa warunkowa, zwykle kojarzy się z promesą
warunkującą przyznanie kredytu od przeprowadzenia oceny finansowej wnioskodawcy. Taka promesa
nie jest dla oceniających dowodem pozyskania zewnętrznego finansowania i nie może być traktowana
jako dowód finansowej możliwości realizacji projektu przez Wnioskodawcę.

2.

Czy drugi etap można rozpocząć po dacie podpisania umowy z wykonawcą?
Realizację projektu w II etapie można rozpocząć po dacie złożenia wniosku.

3.

Co w sytuacji, gry ktoś nie złoży wniosku o dofinansowanie w drugim etapie. Czy są jakieś
konsekwencje? (Czy trzeba zwracać fundusze uzyskane w pierwszym etapie)?
Umowa o dofinansowanie w ramach I etapu nie narzuca na Wnioskodawcę wymogu aplikowania w II
etapie. Nie mówi też o żadnych konsekwencjach ponoszonych przez Wnioskodawcę z powodu nie
złożenia wniosku o dofinansowanie II etapu.

4.

Jaki jest stopień zaawansowania alokacji na całe działanie w tej perspektywie finansowej?
W ramach pierwszego konkursu do Etapu I działania wykorzystano około 5 mln zł. W ogłoszonym
konkursie do II etapu przewidziano alokacje na poziomie 150 mln zł. Cały budżet działania wynosi
ponad 144 mln euro. Kolejne konkursy są przewidziane na obecny rok oraz także kolejne lata.

5.

Czy możemy prosić wykonawcę by w ofercie przedstawił metodologie przeprowadzenia audytu?
Tak, mogą Państwo prosić przedstawienie metodologii audytu. Taka metodologia będzie oceniana w
ramach oceny merytorycznej projektu.

6.

Czy do wniosku o dofinansowanie dołączamy wszystkie oferty czy tylko ofertę, która wygra?
Do wniosku o dofinansowanie skanują Państwo i załączają w wersji elektronicznej wszystkie oferty,
które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe lub publikację ogłoszenia.

7.

Według jakich kryteriów powinni być wybierani eksperci przez wykonawcę audytu?
Wykonawca do realizacji audytu musi wyznaczyć ekspertów spełniających co najmniej warunki
określone w kryterium „Wskazany wykonawca posiada potencjał niezbędny do należytego
świadczenia usług oraz zapewnia ich realizację przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje”.
Zgodnie z opisem kryterium „Do realizacji audytu wykonawca wskazał co najmniej dwóch
ekspertów, z których każdy posiada doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w
zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co
najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach.
Wskazane jest, aby ekspert posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii
rozwoju produktów w różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy ekspert posiada
doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju produktów lub usług tylko w jednej
branży, może być ekspertem w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada
doświadczenie. Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje
odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami.
Wymagane jest, aby co najmniej jeden z wyznaczonych ekspertów posiadał udokumentowane

doświadczenie w zakresie wzornictwa.

8.

Czy są przewidziane jakieś zmiany jeżeli chodzi o system informatyczny obsługujący składania
wniosków?
Zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie dostępnego w generatorze wniosków są
niewielkie w stosunku do wersji obowiązującej w poprzednim konkursie. Uproszczone zostały tabele
finansowe. Dodatkowo przedsiębiorcy dołączają oświadczenie o złożeniu wniosku w generatorze
wniosków. W samym formularzu wniosku o dofinansowanie dodano kilka pół, a kilka scalono. Wzór
wniosku o dofinansowanie jest dostępny na stronach internetowych PARP.

9.

Czy możemy wziąć pod uwagę kryterium doświadczenia wykonawcy w pierwszym konkursie (czy
możemy zastosować kryterium wyboru wykonawcy dotyczące jego doświadczenia w realizacji
zadań w pierwszym konkursie)?
Nie, nie powinniście Państwo stosować takiego kryterium. Jest to kryterium dyskryminujące.
Zgodnie z Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020 : „Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego zawierają wymagania związane z przedmiotem zamówienia publicznego, przy czym: a)
kryteria te nie mogą zawężać konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby
niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji wykonawców,
b) kryteria te powinny, co do zasady, określać poza wymaganiami dotyczącymi ceny również inne
wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, takie jak np. jakość, funkcjonalność, parametry
techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia
oraz koszty eksploatacji.

10.

Kryteria oceny ofert mogą odnosić się do właściwości wykonawcy wyłącznie w przypadku usług o
charakterze niepriorytetowym, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2a i 2b ustawy
Pzp 29
Czy jeśli składamy wniosek po raz drugi (bo pierwszy nie przeszedł np. ze względu na niską ilość
punktów), czy przeprowadzamy całą procedurę zapytania ofertowego od początku, czy możemy
zawrzeć aneks z wykonawcą "pierwotnym"?
Wybór wykonawcy do projektu złożonego w poprzednim konkursie był realizowany prawie rok temu.
W tym czasie mogła ulec zmianie wartość rynkowa zamówienia. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych Art. 35. 1. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy
lub usług (…)”. Dodatkowo zgodnie z Regulaminem konkursu w obecnym konkursie mają Państwo
dodatkowo obowiązek opublikowania zapytania ofertowego na strona IP. Wcześniejsze postępowanie
nie spełniłoby tego wymogu. Tak więc wybór wykonawcy powinien być przeprowadzony ponownie
dla projektu, który zamierzają Państwo złożyć w obecnym konkursie.

