
Pytania i odpowiedzi 
do konkursu RPLD.02.01.02-IP.02-10-59/19 

 
PYTANIE nr 1: Czy wskaźnik Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI01) stanowi sumę 

wskaźnika (CI02) – Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację oraz (CI04) – Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie niefinansowe? 

ODPOWIEDŹ: Wskaźnik (CIO2) obrazuje przedsiębiorstwa otrzymujące grant (dotację), a (CI04) 

wsparcie niefinansowe (wsparcie bez bezpośredniego transferu finansowego). 

Jeżeli przedsiębiorstwo uzyskuje wsparcie więcej niż jeden raz   w ramach różnych rodzajów interwencji 

(grant) -  dotacja (CI02), wsparcie niefinansowe (CI04)), w ramach wskaźnika CI01 będzie liczone tylko 

raz. 

 

PYTANIE nr 2: Czy do wskaźnika pn. Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych 

usług  (nowych lub ulepszonych usług) wlicza się  przedsiębiorstwo, na rzecz którego świadczona jest 

usługa pilotażu? 

ODPOWIEDŹ: Nie, to liczba przedsiębiorstw korzystających z nowych lub ulepszonych usług IOB, 

wprowadzonych do oferty IOB, po zamknięciu i ewaluacji fazy pilotażu. Wskaźnik powinien być 

osiągnięty w ciągu 12 m-cy od zakończenia projektu  i utrzymany w okresie trwałości tj. jego wartość 

docelowa musi być potwierdzona w każdym roku trwałości. 

 
PYTANIE nr 3: Czy jeden przedsiębiorca może otrzymać dwa granty? np. najpierw kwotę 20 tys. , a jak 
tę kwotę dobrze zagospodaruje - kolejne 10 tys.? 
ODPOWIEDŹ:  TAK. To wnioskodawca określa we wniosku ramowe zasady przyznawania grantów.  
 

Umowa o powierzenie grantu (minimalny zakres umowy o powierzenie grantu zawieranej pomiędzy 
Beneficjentem a Grantobiorcą stanowi załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie) musi zabezpieczać 
prawidłowe rozliczenie grantów przez Grantobiorców, zgodnie z zaakceptowanym biznes planem. 
Środki grantu powinny być wydatkowane  w sposób racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad 
uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów. Wymagane jest rozliczenie całości otrzymanego 
wsparcia po okresie na jaki zostało przyznane. 
 
PYTANIE nr 4: Czy usługa pilotażu  może być w całości  zakupiona od podmiotu zewnętrznego?  
ODPOWIEDŹ: Nie, konkurs ma na celu wzmocnienie potencjału IOB do świadczenia usługi objętej 
projektem. 
 
PYTANIE nr 5: Czy cross-financing dotyczy tylko szkoleń dla pracowników IOB? 
ODPOWIEDŹ: Tak, szkolenia w ramach cross-financingu są dedykowane pracownikom IOB. 
 
PYTANIE nr 6: Czy koszty przygotowania projektu (do 3,5% wydatków kwalifikowalnych)  mogą być 
rozliczone ryczałtem? 
ODPOWIEDŹ: Nie, ryczałtem rozliczane są wyłącznie koszty pośrednie.  
 
PYTANIE nr 7: W konkursie osoba fizyczna może być beneficjentem pomocy w formie usługi doradczej, 
ale nie może uzyskać pomocy pieniężnej (grantu). Czy jeżeli w trakcie realizacji projektu założy 
działalność gospodarcza będzie mogła uzyskać grant?  
ODPOWIEDŹ: W ramach programów inkubacji i akceleracji, nie jest możliwe udzielenie pomocy 
pieniężnej uczestnikowi pilotażu będącemu osobą fizyczną (nieprowadzącą działalności gospodarczej).  
Po rozpoczęciu działalności gospodarczej uzyskanie grantu jest możliwe.  



PYTANIE nr 8: Jaką datę należy przyjąć za moment udzielenia pomocy w przypadku osoby fizycznej, 
która w trakcie realizacji projektu otrzyma bezpłatnie usługę lub weźmie udział w szkoleniu i będzie 
zobowiązana do założenia działalności gospodarczej?   
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem nr 8 do regulaminu konkursu „W ramach pilotażu Wnioskodawca 
może świadczyć usługi na rzecz uczestników pilotażu na warunkach rynkowych (po cenie rynkowej) lub 
na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Oznacza to, że Wnioskodawca może udzielać uczestnikom 
pilotażu pomocy publicznej (pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP) lub pomocy de minimis w formie 
usługi. […] Pomoc publiczna lub pomoc de minimis dla uczestników pilotażu, będących osobami 
fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, wystąpi w sytuacji, jeżeli osoby te będą 
zobowiązane do rozpoczęcia działalności gospodarczej po otrzymaniu usługi świadczonej na 
warunkach korzystniejszych niż rynkowe lub gdy charakter świadczonej usługi będzie związany  
z działalnością gospodarczą, lub odbiorca usługi będzie zobowiązany lub uprawniony do wykorzystania 
efektów usługi w toku przyszłej działalności gospodarczej”.  
Tym samym w ramach projektu inkubacyjnego uczestnikiem pilotażu może być osoba fizyczna, która 
w pierwszej kolejności skorzysta z usługi doradczej/szkolenia, a dopiero następnie założy działalność 
gospodarczą.  
Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (t. j. Dz. U. 2018.362), przez dzień udzielenia pomocy należy rozumieć dzień, 
w którym podmiot ubiegający się o pomoc publiczną nabył prawo do otrzymania tej pomocy. 
W analizowanym przypadku, osoba fizyczna, która skorzystała z usługi doradczej/szkolenia w ramach 
pilotażu i z tego tytułu została zobowiązana do rozpoczęcia działalności gospodarczej, na gruncie prawa 
pomocy publicznej zostanie potraktowana jako przedsiębiorca jeszcze przed uzyskaniem wpisu do 
właściwego rejestru, z którym prawo krajowe wiąże formalne nabycie statusu przedsiębiorcy. Należy 
mieć bowiem na uwadze, że wskazana pomoc z założenia pozostaje w ścisłym i funkcjonalnym związku 
z działalnością gospodarczą, którą uczestnik pilotażu będzie zobowiązany rozpocząć.  
Z kolei dniem udzielenia pomocy będzie dzień, w którym uczestnik pilotażu nabędzie prawo do usługi 
doradczej/szkolenia. W praktyce – w zależności od przyjętego przez beneficjenta sposobu rekrutacji 
uczestników pilotażu – może to być dzień zawarcia umowy z uczestnikiem pilotażu na udział w pilotażu 
czy też dzień faktycznego skorzystania z usługi doradczej/szkolenia przez uczestnika. 
Tym samym dzień udzielenia pomocy może nastąpić wcześniej niż dzień uzyskania przez uczestnika 
pilotażu wpisu do właściwego rejestru, z którym przepisy prawa krajowego wiążą nabycie statusu 
przedsiębiorcy.   
 
PYTANIE nr 9 Jeżeli osoba fizyczna może brać udział w pilotażu, to jakie warunki musi ona spełniać - 
np. czy jej adres zamieszkania lub miejsce zameldowania lub miejsce pracy musi być na terenie 
województwa łódzkiego?  
ODPOWIEDŹ:  Nie ma żadnych ograniczeń w tym zakresie, ale osoba ta musi założyć działalność 
gospodarczą na terenie województwa łódzkiego. 
 
PYTANIE nr 10: Jak liczymy jedną usługę we wskazanym katalogu usług możliwych do dofinansowania?  
ODPOWIEDŹ: Katalog usług będący przedmiotem dofinansowania w ramach konkursu został określony 
w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu. Jedna usługa odnosi się do najniższego poziomu klasyfikacji, 
który został określony na poziomie podpunktów.  
 
PYTANIE nr 11: Czy duży przedsiębiorca może kwalifikować wydatki wyłącznie jako pomoc de minimis 
lub regionalną pomoc inwestycyjną? 
ODPOWEIEDŹ: Tak, pomoc publiczna na usługi doradcze może być udzielona wyłącznie MŚP .  
 
PYTANIE nr 12: Czy limit 276 godzin zaangażowania jednej osób w projekt będzie weryfikowany 
wyłącznie na poziomie wpisów do systemu SL 2014? 
Odpowiedź: TAK, na podstawie wpisów z różnych projektów, w których dana osoba jest zatrudniona.  


