
Pytania i odpowiedzi: 

Konkurs nr RPLD.02.01.01-IP.02-10-031/18 
 

PYTANIE 1: Co z zachowaniem trwałości projektu w przypadku, gdy po 2 latach 
przedsiębiorca będzie chciał zakończyć swoją działalność lub po podpisaniu umowy zmieni 
status? 

ODPOWIEDŹ 1: Utrzymanie trwałości projektu należy do obowiązków Beneficjenta. Zatem  
w umowie  z inwestorem powinny zostać ujęte regulacje sprzyjające trwałości projektu 
beneficjenta. W przypadku, gdy pomimo  dochowania należytej staranność  dojdzie do 
przedmiotowego zdarzenia beneficjent musi natychmiast powiadomić IP o zaistniałej sytuacji 
i podjąć  działania zaradcze np. szukać na to miejsce kolejnego inwestora. Natomiast status 
MŚP inwestora oceniamy w momencie umowy sprzedaży/dzierżawy.  

 

PYTANIE 2: Czy jeżeli wnioskodawca na etapie składania wniosku o dofinansowanie będzie 
dysponował tylko Specyfikacją Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) np. planując 
realizację projektu w formule zaprojektuj i wybuduj, to w Kryterium merytorycznym nr 1 
Stopień przygotowania projektu do realizacji nie uzyska żadnych punktów? 

ODPOWIEDŹ 2: Zgodnie z punktacją w kryterium,  aby uzyskać 4 pkt.  za stopień przyjęcia 
projektu do realizacji wnioskodawca powinien posiadać pozwolenie na budowę i Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia. Również pozostałe pozycje w kryterium nie są adekwatne 
do wskazanego w pytaniu przypadku. Zatem w tym kryterium nie uzyska punktów. 

 

PYTANIE 3: Jak powinien wyglądać proces weryfikacji statusu MŚP potencjalnych 
inwestorów  na etapie aplikowania o środki?  Zgodnie z regulaminem konkursu 
wnioskodawca musi  przedstawić i udokumentować na dzień złożenia wniosku  
o dofinansowanie, zapotrzebowanie na tworzenie terenów inwestycyjnych, a teren 
inwestycyjny przygotowany w ramach projektu może być przeznaczony wyłącznie na 
działalność MŚP.  

ODPOWIEDŹ 3: Na etapie aplikowania można bazować na oświadczeniach potencjalnych 
inwestorów, o spełnianiu kryteriów MŚP według wzoru dostępnego na stronie internetowej 
www.cop.lodzkie.pl. 

 

PYTANIE 4:  Czy inwestycja przedsiębiorcy, który już prowadzi działalność na danym terenie,  
a chciałby dokonać rozbudowy swojego przedsiębiorstwa może być brana pod uwagę przy 
spełnieniu warunku: „projekt musi zakładać ulokowanie co najmniej 2 inwestycji MŚP na 
uzbrojonym terenie inwestycyjnym”? 

ODPOWIEDŹ 4: NIE, ponieważ potrzeba realizacji projektu musi wynikać  
z udokumentowanego zapotrzebowania MŚP, poszukujących lokalizacji do prowadzenia 
działalności gospodarczej.  W przedmiotowym przypadku potencjalny inwestor już prowadzi 
działalność w danej lokalizacji. Natomiast jeżeli ta rozbudowa  miałaby polegać na 
wybudowaniu drugiego zakładu na uzbrojonym terenie, to może ubiegać się  
o dofinansowanie. 

http://www.cop.lodzkie.pl/


PYTANIE 5: Czy jeżeli JST dysponuje terenami, które nie są atrakcyjne dla potencjalnych 
inwestorów, może aplikować w konkursie o przygotowanie terenów w innej lokalizacji, 
którą są zainteresowani potencjalni inwestorzy? 

ODPOWIEDŹ 5: Zgodnie z regulaminem  konkursu §5 ust. 3 typ projektu podlegający 
dofinansowaniu to kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego dostosowane do 
potrzeb potencjalnych inwestorów. 

Przez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych rozumie się – w zależności od 
zapotrzebowania potencjalnych inwestorów – w szczególności: prace studyjno-koncepcyjne 
dotyczące tworzenia terenów inwestycyjnych, badania geotechniczne, uporządkowanie, 
uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz inwestycje polegające na uzupełnieniu brakujących 
elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych, modernizację wewnętrznej 
infrastruktury komunikacyjnej oraz wyposażenie w niezbędną do ich funkcjonowania 
infrastrukturę tj. budowę, przebudowę, remont lub modernizację obiektów budowlanych  
w ograniczonym i niezbędnym zakresie.  

Ponadto wnioskodawca jest zobligowany do załączenia do wniosku o dofinansowanie analizy, 
z której wynika, że przygotowywane tereny inwestycyjne nie powielają dostępnej 
infrastruktury, chyba, że limit dostępnej powierzchni terenów inwestycyjnych zgodnej  
z zapotrzebowaniem potencjalnych inwestorów został już wyczerpany. W analizie należy 
uwzględnić specyfikę wynikającą z planowanego przeznaczenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykorzystania terenów. Analiza musi stanowić załącznik do wniosku  
o dofinansowanie. 
Mając na uwadze powyższe argument w postaci atrakcyjności lokalizacji nie będzie 
wystarczającym argumentem do spełnienia kryterium formalnego specyficznego” dostępność  
terenów inwestycyjnych”.  

 

PYTANIE 6: Czy budowa drogi, która na moment aplikowania o środki  nie ma statusu drogi 
publicznej (np. lokalnej), ale takie przeznaczenie jest przewidziane w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, może stanowić wydatek kwalifikowany? 

ODPOWIEDŹ 6: NIE, ponieważ zgodnie z regulaminem konkursu § 5 ust. 8 poprzez budowę 

drogi rozumie się wydatki na wewnętrzną infrastruktur komunikacyjna. Jako wewnętrzną 

infrastrukturę komunikacyjną należy rozumieć, zgodnie z ustawą o drogach publicznych drogi 

wewnętrzne tj. drogi niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane  

w pasie drogowym tych dróg, w szczególności drogi dojazdowe do obiektów użytkowanych 

przez przedsiębiorstwa. Wydatki te będą kwalifikowalne do wysokości 30% wydatków 

kwalifikowalnych projektu, pod warunkiem, że stanowią element uzupełniający projektu 

dotyczącego kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego. Status drogi 

niepublicznej musi być utrzymany przez wnioskodawcę przez cały okres trwałości projektu. 

 

PYTANIE 7: Czy kryterium formalne specyficzne „dostępność terenów inwestycyjnych” 
odnosi się wyłącznie do terenów dostępnych pod inwestycje MŚP w momencie złożenia 
przez wnioskodawcę wniosku, czy również do tych terenów, których proces uzbrajania jest 
w toku i zakończy się w trakcie lub po ocenie wniosku? Chodzi o sytuację w której JST 
otrzymała dofinansowanie w innej edycji przedmiotowego konkursu, projekt jest w trakcie 



realizacji, a wnioskodawca chciałby ubiegać się o dofinansowanie w bieżącym konkursie na 
uzbrojenie terenów inwestycyjnych w innej lokalizacji. 

ODPOWIEDŹ 7: Kryterium formalne specyficzne „dostępność terenów inwestycyjnych” 
odnosić należy do terenów dostępnych w momencie złożenia przez wnioskodawcę wniosku  
o  dofinansowanie. Należy mieć jednak na uwadze, regulację ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020 tzw. ustawa wdrożeniowej.   Zgodnie z art. 52. ust. 2. (…)Umowa  
o dofinansowanie projektu może zostać podpisana, a decyzja o dofinansowaniu projektu może 
zostać podjęta, jeżeli projekt spełnia wszystkie kryteria, na podstawie których został wybrany 
do dofinansowania (…).  

Natomiast w przedmiotowym konkursie nie ma ograniczenia co do liczby składanych 
wniosków przez tego samego wnioskodawcę.  

 

PYTANIE 8: Czy w postępowaniu od 50 tys. PLN do 30 tys. Euro netto cena może stanowić 
jedyne kryterium. ? 

ODPOWIEDŹ 8: TAK. Wytyczne  w   zakresie   kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  
Europejskiego  Funduszu  Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020  nie zawierają przepisów ograniczających możliwość 
zastosowania wyłącznie kryterium ceny przy wyborze oferty (rozdział 6.5.2, pkt 9e) 

 

PYTANIE 9: Czy w postępowaniu  od 20 do 50 tys. PLN netto  wystarczy jedna oferta- tylko 
jedna wpłynęła w efekcie ogłoszenia na stronie internetowej?   

ODPOWIEDŹ 9:  Na gruncie wytycznych  w   zakresie   kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  
Europejskiego  Funduszu  Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020  jedna oferta nie wystarczy  dla udokumentowania, że 
zamówienie zostało wykonane po cenie rynkowej. Należy zapewnić jeszcze ofertę pochodząca 
z innego źródła np.  wydruki stron internetowych, oferty uzyskane drogą elektroniczną 
(rozdział 6.5.1, pkt 2).   

 

 




