
Pytanie 1  PYTANIE: W ramach kryterium „wykonalność ekonomiczna i organizacyjna” 
będzie z pewnością badana kondycja finansowa Wnioskodawcy. Jednym  
z załączników do wniosku są dokumenty potwierdzające sytuację finansową 
wnioskodawcy (w przypadku projektów partnerskich dotyczy również 
partnerów) za ostatnie 2  lata podatkowe.  
Jakie dokumenty będą uznane za wystarczające w sytuacji gdy wnioskodawcą 
jest przedsiębiorstwo działające krócej niż dwa lata? 
Dodatkowo proszę o odpowiedź, co zrobić w przypadku, gdy wnioskodawca 
nie ma jeszcze pełnych danych za rok 2015 i nie złożył jeszcze deklaracji 
podatkowej za ten rok? Jakie ma w takim przypadku przedstawić dokumenty? 
 

ODPOWIEDŹ: Jeżeli przedsiębiorca nie prowadził działalności w dwóch latach 
obrotowych poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie to 
przedstawia dokumenty finansowe za taki okres, w jakim prowadził działalność 
gospodarczą. Jeżeli ma zamknięty jeden rok obrotowy, to w takim przypadku 
przedkłada sprawozdanie obrotowe za jeden rok obrotowy. Jeżeli wnioskodawca 
nie prowadził wcześniej działalności to powinien przedstawić bilans otwarcia. 
Analogicznie powinny zostać wypełnione tabele w analizie ekonomiczno-
finansowej stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie. Jeżeli 
wnioskodawca nie ma żadnego roku zamkniętego, ale działa już przez jakiś okres, 
należy podać dane za ten okres w rubryce „okres bieżący”. Ocena  
w ramach kryterium „wykonalność ekonomiczna i organizacyjna” zostanie 
dokonana na podstawie przedłożonych danych finansowych. 
Odpowiadając na pytanie 2 - gdy wnioskodawca nie ma jeszcze pełnych danych 
za rok 2015 i nie złożył jeszcze deklaracji podatkowej za ten rok, wówczas 
przedstawia dane za dwa poprzednie lata, czyli za rok 2013 oraz 2014,  
a w rubryce „okres bieżący” uwzględnia dane za zakończone kwartały roku 2015. 
 

Pytanie 2 PYTANIE: Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca dokonujący wydatków  
w projekcie w oparciu o zasadę konkurencyjności? 
 

ODPOWIEDŹ: Dokonując analizy dokumentacji konkursowej można stwierdzić, iż 
warunki jakie trzeba spełnić by dokonać wydatków zgodnie z zasadą 
konkurencyjności zależą od wyniku szacowania wartości zamówienia. Wynikiem 
takiego szacowania będzie określona kwota wyrażona w PLN bez 
uwzględnienia podatku od towarów i usług (VAT). Pamiętać należy, iż 
zabroniony jest podział zamówienia publicznego skutkujący zaniżeniem jego 
wartości szacunkowej, przy czym ustalając wartość zamówienia publicznego, 
należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących 
przesłanek: 
a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub 
funkcjonalnie, 
b) możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego w tym samym czasie, 
c) możliwe jest wykonanie zamówienia publicznego przez jednego wykonawcę.  
Jeżeli zatem wartość zamówienia przekracza kwotę 50 tys. PLN netto Beneficjent 
zobowiązany jest stosować tryb udzielania zamówień określony w pkt. 6.5 
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 



Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.  
W przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 
włącznie, wspomniane wyżej „Wytyczne” nakładają obowiązek dokonania i 
udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie 
zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub innej 
powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań 
ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.  
 
Co do wydatków poniżej kwoty 20 tys. PLN netto nie zachodzi konieczność 
dokonywania ich w sposób wskazany powyżej. Zapisy umowy o dofinansowanie 
projektu wskazują jednak, iż beneficjent zobowiązany jest do dokonywania 
„wszystkich” wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady 
uzyskiwania zakładanych efektów przy jak najniższej kwocie wydatków w sposób 
umożliwiający terminową realizację zadań. Ponadto czytamy dalej, iż przy 
udzielaniu zamówienia na wykonanie usług, dostaw lub robót budowlanych  
w ramach realizowanego projektu, beneficjent zobowiązany jest do 
przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach 
projektu w sposób zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej 
konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zgodnie innymi 
obowiązującymi na wspólnym jednolitym rynku europejskim zasadami: swobody 
przepływu towarów, swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej, 
swobody świadczenia usług, niedyskryminacji i równego traktowania, 
przejrzystości, upubliczniania informacji i ofert, proporcjonalności i wzajemnego 
uznawania. 
Prawidłowe przeprowadzenie postępowań i udzielenie zamówień jest jednym  
z warunków do uznania danego wydatku za kwalifikowalny. W przypadku 
naruszenia przez beneficjenta warunków i procedur postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego określonych powyżej, właściwa instytucja będąca 
stroną umowy uznaje całość lub część wydatków związanych z tym 
zamówieniem publicznym za niekwalifikowalne. 
 

Pytanie 3 PYTANIE: W jaki sposób należy upublicznić zapytanie ofertowe w przypadku 

dokonywania wydatków oszacowanych w przedziale od 20 tys. PLN do 50 tys. 

PLN netto włącznie? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
wydatków, istnieje obowiązek upublicznienie zapytania ofertowego na stronie 
internetowej beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie 
przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania 
najkorzystniejszej oferty. 
 

Pytanie 4 PYTANIE: W jaki sposób należy wyliczyć wartość bazową dla wskaźnika 
rezultatu bezpośredniego pn. Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach (CO08)? 



ODPOWIEDŹ: Przedmiotowy wskaźnik przedstawia wpływ realizowanego 
projektu na wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy/ 
Beneficjenta. Ocena wzrostu zatrudnienia następować  będzie poprzez 
porównanie stanu zatrudnienia przed i po realizacji projektu.  
 

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, określając 
wartość bazową przedmiotowego wskaźnika należy podać średnie zatrudnienie 
w przedsiębiorstwie z ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o 
dofinansowanie. Jednocześnie stosownie do zapisów kryterium merytorycznego 
nr 10 „Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie, ocenie podlega wzrost 
zatrudnienia w przedsiębiorstwie, będący bezpośrednim skutkiem realizacji 
projektu. Podstawą wyliczenia wzrostu zatrudnienia jest liczba pracowników 
liczona wg Rocznych Jednostek Pracy za ostatni rok obrotowy. 
Mając na uwadze zarówno postanowienia instrukcji wypełniania wniosku o 
dofinansowanie projektu jak i kryterium merytorycznego przez rok obrotowy 
należy rozumieć rok podatkowy, rok kalendarzowy. Biorąc pod uwagę powyższe 
oraz fakt, iż nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr 
RPLD.02.03.01-IP.02-10-004/15, rozpoczyna się w dniu 22 lutego 2016 r., w 
ramach niniejszego konkursu wartość bazową wskaźnika rezultatu 
bezpośredniego o nazwie Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach (CO08) należy wyliczyć na podstawie średniej wartości 
zatrudnienia w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 

Pytanie 5 PYTANIE: W jaki sposób będzie weryfikowane czy projekt wpisuje się w RIS?  
 
ODPOWIEDŹ: Oceny będą dokonywać eksperci na podstawie opisu projektu. 
Brane pod uwagę będą takie czynniki jak: wpisywanie się projektu w nisze 
specjalizacyjne; wykorzystanie przynajmniej jednej z 4 technologii kluczowych 
dla województwa łódzkiego. 

Pytanie 6 PYTANIE: Czy weterynaria oraz farmacja weterynaryjna wpisują się  
w Regionalne Inteligentne Specjalizacje? 
 
ODPOWIEDŹ: Przedsięwzięcia dotyczące Medycyny Weterynaryjnej wpisują się 
regionalną inteligentną specjalizację Medycyna, Farmacja, Kosmetyki.  

Pytanie 7 PYTANIE: Czy wnioskodawca dokonując weryfikacji przypisania opracowanego 
przez siebie projektu  może posługiwać się kodami PKD? 
 
ODPOWIEDŹ: Posługiwanie się kodami PKD będzie uwzględniane, ale nie będzie 
to jedyna podstawa do oceny kwalifikacji do RIS. Zgodnie z wytycznymi projekt 
musi wpisywać się w RIS oraz Nisze Specjalizacyjne. Kod PKD jest jednym z 
elementów uzasadnienia i może wystarczyć przy kwalifikacji projektu, ale  nie 
wyczerpuje wszystkich możliwości kwalifikacji. Ważnym kryterium jest również 
wykorzystanie w ramach projektu jednej z 4 kluczowych dla województwa 
technologii. Kluczowe jest uzasadnienie wpisywania się projektu w RIS i jej nisze. 

 


