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Pytanie 66:

Kategoria 3: Koszty kwalifikowane

Pytanie 1
Czy wydatki na budowę wyciągu narciarskiego są kosztami kwalifikowanymi w
poddziałaniu 1.3.2 POPW
Pytanie 2
Jeśli wydatki z pytania 1 nie są kosztami kwalifikowanymi to czy wystąpienie
wydatku niekwalifikowanego (planowany zakup wyciągu narciarskiego przez
jednego z konsorcjantów w ramach projektu - będącego turystycznym
produktem sieciowym) ze względu na rodzaj działalności wykluczonej z
możliwości uzyskania wsparcia w ramach POWP u jednego z konsorcjantów
spowoduje negatywną ocenę formalną projektu, a tym samym jego odrzucenie
w całości, czy też projekt pozytywnie przejdzie ocenę formalną a wydatki zostaną
uznane za niekwalifikowane - do poniesienia ze środków własnych
Pytanie 3
Czy wykonywanie wykluczonej działalności przez jednego z konsorcjantów (tu
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski
gdzieindziej niesklasyfikowany), działalność ta nie jest jego jedyną ani
przeważającą działalnością, powoduje niespełnienie kryterium formalnego dla
całego projektu (kryteria formalne - projekt pkt 2)?
Pytanie 4
Czy zakup w ramach projektu urządzeń do naśnieżania i przygotowania tras
narciarskich będzie stanowił koszt kwalifikowany?
Pytanie 5
Czy planowana działalność polegająca na przygotowaniu i utrzymaniu tras
narciarskich, nie jest działalnością wykluczoną z możliwości uzyskania
wsparcia w ramach poddziałania 1.3.2 POPW.
Zgodnie z kryterium formalnym – projekt nr 2 „Przedmiot projektu nie dotyczy
rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach
poddziałania 1.3.2 POPW” weryfikacji podlegać będzie, czy przedmiot realizacji
projektu może być wspierany w ramach przedmiotowego poddziałania, tj. czy nie
stanowi działalności wykluczonej z możliwości uzyskania pomocy na podstawie
§ 4 oraz § 20 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej
w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia 2014-2020.
Weryfikacja w zakresie przedmiotu projektu szczegółowo została opisana
w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie część VIII. Klasyfikacja
projektu, pola „Numer kodu PKD działalności, której dotyczy projekt” oraz „Opis
rodzaju działalności”.
Rozporządzenie nr 651/2014 określa działalności, w których nie jest możliwe
udzielanie pomocy w określonych obszarach działalności, w tym m.in.
działalności w sektorze transportu i związanej z nim infrastruktury.
Zgodnie z zapisami Załącznika do Regulaminu nr 3 Instrukcja wypełniania
wniosku o dofinansowanie projektu, część VIII. Klasyfikacja projektu, pole
Numer kodu PKD działalności, której dotyczy projekt należy sprawdzić, czy
w zakresie wnioskowanego projektu znajduje się działalność wykluczona,
wymieniona w § 4 oraz § 20 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju
2

Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska
Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Dz.U. poz.
1007).
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Dodatkowo na podstawie § 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza
Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
(Dz.U. poz. 1107) pomoc finansowa nie może być udzielona na działalność
w zakresie:
1) produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;
2) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;
3) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
4) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na
automatach o niskich wygranych;
5) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji
psychotropowych lub prekursorów.
Projekt może zostać dofinansowany jedynie w przypadku, gdy nie dotyczy
działalności wykluczonej.
Pomocniczo można posłużyć się dokumentem opublikowanym przez
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w lipcu 2015 r. pt. "Opracowanie
dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości
ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój, wynikających z zakresu udzielania pomocy publicznej w określonych
sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju
pomocy publicznej".
Dokument znajduje się on w następującej lokalizacji:
http://poir.parp.gov.pl/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentamipoir/opracowanie-dotyczace-rodzajow-dzialalnosci-gospodarczejwykluczonych-ze-wsparcia-ramach-programu-inteligentny-rozwoj
Prowadzenie działalności wykluczonej przez jednego z konsorcjantów
nie powoduje automatycznie wykluczenia projektu w oparciu o kryterium
formalne – projekt nr 2 „Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności
wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 1.3.2
POPW”. Jak wskazuje sama konstrukcja pytania zagadnienie dotyczące
działalności wykluczonej nie dotyczy poszczególnych konsorcjantów, ale
planowanego do realizacji projektu. Dopiero kiedy sam projekt (lub jego
składowa/element) dotyczy działalności wykluczonej projekt może podlegać
negatywnej ocenie.
Powyższe zostało opisane szczegółowo w rozdziale 10 Rodzaj działalności
gospodarczej a charakter wspieranego przedsięwzięcia wspomnianego wyżej
Opracowania dotyczącego rodzajów działalności…
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Pytanie 28:
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proszę o informację czy prawidłowo interpretuję zapisy dotyczące źródeł
finansowania- chodzi o konkretny przypadek:
Zgodnie z zapisami kryterium merytorycznego dostępu nr 8 pn. Wnioskodawca
zapewnia finansowanie projektu, ocenie podlegać będzie, czy Wnioskodawca
(każdy z członków konsorcjum) posiada odpowiednie środki finansowe do
pokrycia wydatków w ramach projektu. Wnioskodawca musi dysponować
środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu, na zapewnienie
jego płynności finansowej (w tym na pokrycie wydatków kwalifikowalnych
objętych dofinansowaniem do czasu uzyskania refundacji).
Zatem jeśli Wnioskodawca zamierza ubiegać się o zaliczkę w wysokości 40%,
musi zapewnić finansowanie na pozostałą część kosztów kwalifikowalnych
(czyli 60%) oraz całość kosztów niekwalifikowanych?
Zgodnie z zapisami kryterium merytorycznego dostępu nr 8 pn. Wnioskodawca
zapewnia finansowanie projektu ocenie podlegać będzie, czy Wnioskodawca
(każdy z członków konsorcjum) posiada odpowiednie środki finansowe
do pokrycia wydatków w ramach projektu.
Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi
na realizację projektu, na zapewnienie jego płynności finansowej (w tym na
pokrycie wydatków kwalifikowalnych objętych dofinansowaniem do czasu
uzyskania refundacji).
Zgodnie z zapisami Załącznika do Regulaminu konkursu nr 6 Wzór umowy
o dofinansowanie §1 ust. 25 przez wkład własny należy rozumieć:
środki finansowe i nakłady zabezpieczone przez Beneficjenta, które zostaną
przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną
Beneficjentowi przekazane, jako dofinansowanie (różnica między kwotą
wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną
Beneficjentowi).
We wzorze umowy o dofinansowanie w §9 można również znaleźć zapisy:
ust. 1 Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia płynności finansowej
Projektu.
ust. 2 Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie
wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu oraz wnieść wkład własny.
Sposób zapewnienia płynności finansowej, w tym wniesienia wkładu własnego
oraz podział na poszczególnych członków konsorcjum powinien być
doprecyzowany w umowie konsorcjum przygotowanej zgodnie z Załącznikiem
nr 9 do Regulaminu konkursu - Minimalny zakres umowy konsorcjum pkt 5 lit. c)
i mieć odzwierciedlenie w Załączniku do wniosku o dofinansowanie Tabele
finansowe - Sytuacja finansowa oraz jej prognoza oraz Prognoza finansowa
projektu.
W przypadku finansowania projektu ze źródeł zewnętrznych ocenie będzie
podlegać wiarygodność/realność pozyskania takich zewnętrznych źródeł
finansowania, w tym wiarygodność osób/podmiotów potwierdzających
zapewnienie finansowania.
Rolą wnioskodawcy jest przedstawienie w załączeniu do wniosku
o dofinasowanie dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych
warunków.
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