
PYTANIE 1: Czy firmy, które mają w PKD świadczenie usług doradczych mogą wziąć udział w konkursie? 

 

ODPOWIEDŹ: Regulamin konkursu (§12 pkt. 18) stanowi, że: „do wsparcia nie kwalifikuje się zakup 

usług, których świadczenie stanowi przedmiot działalności gospodarczej wnioskującego o wsparcie 

MŚP.” Zapis ten ogranicza możliwość wzięcia udziału w konkursie firmom, które świadczą usługi 

doradcze w zakresie pisania strategii biznesowej.  

 

PYTANIE 2: Czy koszty związane z zarządzaniem projektem są wydatkiem kwalifikowalnym w tym 

konkursie? Czy zadania takie jak np.: zorganizowanie postępowania lub współpraca z firmą doradczą 

możliwe byłyby do dofinansowania w ramach limitu związanego z zarządzaniem? 

 

ODPOWIEDŹ: Wydatki bezpośrednie związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą mogą zostać 

uznane za kwalifikowalne, ale jedynie w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy 

de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 

488). 

 

Natomiast koszty takie nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne w oparciu o rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, 

małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1417) ponieważ regulacje w zakresie 

pomocy publicznej są nadrzędne w stosunku do postanowień Wytycznych programowych w zakresie 

kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020 (EFRR). 

 

Należy pamiętać, że ocena kwalifikowalności dokonywana jest zarówno na etapie oceny wniosku  

o dofinansowanie projektu, jak i podczas realizacji projektu. Na etapie oceny wniosków  

o dofinansowanie analizie poddana jest potencjalna kwalifikowalność wydatków ujętych we wniosku. 

Przyjęcie danego projektu do realizacji i podpisanie z Beneficjentem umowy o dofinansowanie nie 

oznacza, że wszystkie wydatki ujęte we wniosku o dofinansowanie a przedstawione przez Beneficjenta 

do rozliczenia w trakcie realizacji projektu, będą kwalifikować się do współfinansowania. 

 
Aby wydatek został uznany za kwalifikowany musi być niezbędny do realizacji celów projektu oraz 
poniesiony w związku z realizacją projektu, dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny  
z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 

 
 

PYTANIE 3: Czy zabezpieczeniem realizacji projektu może być pożyczka notarialna? 

ODPOWIEDŹ: Tak. Zgodnie z punktem G.6 Źródła finansowania Instrukcji wypełniania wniosku 

o dofinansowanie w przypadku finansowania projektu w postaci: pożyczki 

od udziałowca/wspólnika/członka organu/innego podmiotu gospodarczego - do wniosku 

o dofinansowanie należy dołączyć umowę pożyczki z podpisem potwierdzonym notarialnie, chyba  

że przepis szczególny zastrzega inną formę właściwą dla danej czynności prawnej. 

 

 

 

 



PYTANIE 4: Czy wskaźnik „Liczba zrealizowanych działań w ramach opracowanego modelu 

biznesowego” nie powinien znaleźć się przy konkursie na wdrażanie strategii biznesowej, jak należy 

go zrealizować skoro wskaźniki rezultatu należy zrealizować w przeciągu 12 m-cy od momentu 

zakończenia realizacji projektu? 

 

ODPOWIEDŹ: W definicji wskaźnika rezultatu „Liczba zrealizowanych działań w ramach opracowanego 

modelu biznesowego” czytamy, że jako wartość docelową wskaźnika, należy podać przewidywaną liczbę 

zrealizowanych, w ciągu 3 lat od dnia opracowania modelu biznesowego, działań rekomendowanych do 

wdrożenia w opracowanym w ramach realizowanego projektu modelu biznesowym.  

 

Nowy model biznesowy przedsiębiorstwa zmierzający do jego internacjonalizacji to opracowanie 

dotyczące wprowadzenia nowych lub już istniejących produktów lub usług przedsiębiorstwa na nowe 

rynki zbytu za granicą, mające charakter zindywidualizowany i spersonalizowany, określające strategię 

przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji oraz sporządzone zgodnie z wymogami Regulaminu 

konkursu i Wzorem nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji. 

 

Opracowanie nie może mieć charakteru opracowania akademickiego ani być dokumentem nadmiernie 

uniwersalnym, zawierającym zbyt ogólne analizy i rekomendacje możliwe do odniesienia do różnych 

odbiorców. Wartość docelowa wskaźnika nie może być mniejsza niż 1 (zatem w okresie 3 lat od dnia 

opracowania modelu biznesowego Beneficjent zobowiązany jest do zrealizowania co najmniej jednego 

z rekomendowanych działań).  

 

Weryfikacja realizacji wskaźnika polegać będzie na analizie sprawozdania z realizacji działań 

rekomendowanych do wdrożenia oraz dokumentów (faktur, rachunków itp.) potwierdzających 

realizację co najmniej jednego z tych działań. Realizacja powyższego wskaźnika może odbywać się przy 

wykorzystaniu dofinansowania uzyskanego w ramach konkursu ogłoszonego przez Centrum Obsługi 

Przedsiębiorcy dla Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP typ projektu: wdrożenie nowego modelu 

biznesowego. W tym przypadku wdrażanie nowego modelu biznesowego (oraz realizacja 

przedmiotowego wskaźnika) może rozpocząć się po złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach 

konkursu dotyczącego wdrożenia modelu biznesowego.  

 

PYTANIE 5: Czy możemy mówić o eksporcie usług jeżeli sprzedaż usług nastąpi poprzez pośrednika w 

Polsce? Na przykład kontrahent zagraniczny posiada swoje przedstawicielstwo w Polsce. Chce zakupić 

od nas daną usługę, ale płatność dokonywana jest poprzez tego przedstawiciela czy możemy mówić 

w takim przypadku o eksporcie usług? 

 

ODPOWIEDŹ: Rozstrzygająca o fakcie czy mamy do czynienia z „eksportem usług” będzie treść 

dokumentu księgowego (np. faktura) potwierdzającego zaistniałą czynność oraz określone w tym 

dokumencie strony transakcji. Na podstawie odpowiednio zdefiniowanego dokumentu księgowego 

będzie możliwe ustalenie czy doszło do eksportu usług oraz kto jest zobowiązany do odprowadzenia 

m.in. podatku VAT.  

 

 

 



PYTANIE 6: Jak należy prawidłowo rozumieć wskaźnik „Liczba zrealizowanych działań w ramach 

opracowanego modelu biznesowego” na przykładzie dwóch wyjazdów na targi? Czy będą to dwa 

działania czy jedno? 

 

ODPOWIEDŹ: Wskaźnik rezultatu bezpośredniego ,,Liczba zrealizowanych działań w ramach 

opracowanego modelu biznesowego” należy rozumieć jako pojedynczą edycję danego wydarzenia,  

np. edycję targów zagranicznych, w których firma weźmie udział.  

 

PYTANIE 7: Co oznacza, że projekt wpisuje się w co najmniej jeden obszar gospodarczy? 

ODPOWIEDŹ: Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie pod kątem spełnienia kryterium 
merytorycznego punktowego nr 1 (Wpisywanie się w obszary gospodarcze w ramach nisz 
specjalizacyjnych) będzie polegać m.in. na sprawdzeniu czy projekt wpisuje się w specjalizacje 
regionalne. Punkty będą przyznane jeżeli przedmiot projektu/wiodący kod PKD dotyczący zakresu 
projektu (pkt C.4 w I części wniosku o dofinansowanie) znajduje się w wykazie specjalizacji znajdującym 
się w rozdziale 2. Przyporządkowanie Kodów PKD 2007 do regionalnych inteligentnych specjalizacji wraz 
z kodami PKD (str. 4) omawianego dokumentu. Natomiast, aby uzyskać punkty za wpisywanie się  
w obszary gospodarcze ważny/kluczowy jest efekt/oddziaływanie przedmiotu projektu.  Wnioskodawca 
musi wykazać i uzasadnić, że rezultaty realizowanego przez niego projektu będą wpisywać się w jeden  
z kodów PKD przypisanych do obszarów gospodarczych.  
 
PYTANIE 8: Co należy rozumieć przez pojęcie „kontrakt handlowy”? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z fragmentem definicji wskaźnika „Liczba kontraktów handlowych zagranicznych, 

podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji” przez kontrakt należy 

rozumieć umowy/kontrakty pisemne, zawarte w związku z realizacją projektu. W związku z powyższym 

należy również przyjąć, że wskaźnik ten będzie uznany za zrealizowany jeżeli kontrakty (umowy) zawarte 

z partnerami będą: 

a. stanowić bezpośredni efekt realizacji projektu, 

b. będą zgodne z ogólnymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi umów.  

 

PYTANIE 9: Czy doświadczenie w eksporcie jest atutem czy wręcz przeciwnie? W którym miejscu we 

wniosku należy napisać o swoim doświadczeniu i czy jest kryterium, które to doświadczenie punktuje? 

 

ODPOWIEDŹ: Z kryterium merytorycznego punktowego nr 3. wynika, że oceniany będzie ogólny 

potencjał firmy. Ocenie podlegać będzie zdolność przedsiębiorstwa do rozpoczęcia lub rozwinięcia 

działalności eksportowej na podstawie opisanych we wniosku:  

 

- doświadczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej, 

- posiadanej przez przedsiębiorstwo pozycji rynkowej, 

- posiadanych zasobów (materialnych, niematerialnych, kadrowych) umożliwiających realizację 

projektu. 

 

Informacje na ten temat należy zawrzeć w II części wniosku o dofinansowanie w punkcie B. POTENCJAŁ 

WNIOSKODAWCY DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ. Wnioskodawca opisuje swój 

potencjał w kontekście oceny zdolności do rozpoczęcia lub rozwinięcia efektywnej działalności 

eksportowej. 

 



PYTANIE 10: Może się zdarzyć, że po złożeniu wniosku o dofinansowanie na opracowanie strategii 

wejścia na rynki zagraniczne dostanę zlecenie na świadczenie usług na tymże właśnie rynku, na który 

chcę wejść i na który będzie opracowana strategia. Czy będę mógł rozpocząć realizację tego zlecenia, 

a jednocześnie nie zamykając sobie drogi możliwości wzięcia udziału w konkursie na  wdrażanie tejże 

strategii? 

ODPOWIEDŹ: Nie. Działania wdrożeniowe nie mogą dotyczyć rynku na którym przedsiębiorca jest już 

aktywny. 

  

PYTANIE 11: Czy ograniczenie związane z pomocą wywozową obowiązywały w poprzedniej edycji 

konkursu?   

ODPOWIEDŹ: Zarówno w poprzedniej edycji konkursu jak i obecnym konkursie niedozwolone jest 
udzielanie pomocy na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, 
tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci 
dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej. 
Informacje na temat niedozwolonego wsparcia działalności eksportowej (pomoc wywozowa) zawarte 
były zarówno w regulaminie konkursu, jak i w I części wniosku o dofinansowanie w pkt. B.2 Podstawa 
prawna udzielonej pomocy wraz z oświadczeniem, że projekt nie dotyczy sektorów wyłączonych ze 
wsparcia. 
 

PYTANIE 12: Co oznacza pojęcie „nowy rynek”? 

 
ODPOWIEDŹ: „Nowy rynek” w wymiarze geograficznym to rynek zagraniczny na którym dane 
przedsiębiorstwo nie jest aktywne.  
 
Nowy rynek nie zawsze musi mieć wymiar geograficzny –zatem, gdyby polski producent telefonów, 
obecny na niemieckim rynku telefonów, chciał zbadać niemiecki rynek sprzętu sportowego, to nie ma 
podstaw, żeby go z pomocy wykluczyć. 
 
W związku z powyższym dozwolone mogłoby być dofinansowanie kosztów badań lub usług doradczych 
potrzebnych do wprowadzenia nowego produktu na rynek innego państwa, gdzie produkt ten nie jest 
jeszcze sprzedawany (niezależnie od tego, czy dana firma sprzedaje już na tym rynku inny produkt), o ile 
planowany do wprowadzenia (nowy) produkt jest na tyle odmienny, że należy do osobnego rynku 
produktowego oraz planowane badania/usługi doradcze faktycznie będą służyły wyłącznie 
wprowadzeniu nowego produktu. 

 
 
Jeżeli obydwa produkty są na tyle podobne i należą do tego samego rynku produktowego lub są 
komplementarne względem siebie, badania/usługi doradcze będą również służyły już oferowanemu na 
danym rynku produktowi (i mogą mieć wpływ na zwiększenie jego sprzedaży) – wówczas działalność 
taka będzie związana z wywozem i udzielenie pomocy będzie niedozwolone. 
 
W rozeznaniu, kiedy mamy do czynienia z tym samym rynkiem produktowym, pomocne mogą być 
definicje rynku właściwego i rynków pokrewnych z unijnego prawa konkurencji, ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów oraz definicje produktów substytucyjnych oraz komplementarnych.  
Zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa 
konkurencji (97/C 372/03), definiując rynek właściwy bierze się pod uwagę zarówno rynek w wymiarze 
asortymentowym, jak i wymiarze geograficznym. Właściwy rynek asortymentowy składa się z wszystkich 



tych produktów i/lub usług, które uważane są za zamienne lub za substytuty przez konsumenta,  
ze względu na właściwości produktów, ich ceny i ich zamierzone stosowanie.  
W uproszczeniu, rynek właściwy produktowo obejmuje wszystkie towary lub usługi, które służą 
zaspokajaniu tych samych potrzeb tej samej grupy nabywców (grupy docelowych odbiorców). 
 
W praktyce oceny wniosków i udzielania dofinansowania, gdy wnioskodawca poza wymaganym 
przynajmniej jednym nowym rynkiem zagranicznym, zakłada wejście z nowym produktem na rynki,  
na których jest już aktywny z innymi produktami, będzie każdorazowo badane, czy nowy produkt należy 
do tego samego rynku produktowego (rynku właściwego / pokrewnego), tj. czy stanowi produkt 
substytucyjny lub komplementarny.  
Jeżeli nowy produkt planowany do wprowadzenia na dotychczasowe rynki zagraniczne danego 
przedsiębiorstwa jest produktem substytucyjnym lub komplementarnym, wówczas można 
domniemywać, że udzielenie pomocy na pokrycie kosztów badań lub usług doradczych związanych  
z wprowadzeniem tego produktu na ten rynek zagraniczny stanowić może niedozwoloną pomoc 
wywozową (gdyż może służyć także zwiększeniu sprzedaży dotychczas oferowanego produktu tego 
przedsiębiorstwa). 


