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FAQ 

Pytanie 
 

Czy utworzenie w ramach projektu nowego dodatkowego profilu działalności co do zasady 
wypełnia warunek wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa? Czy wzrost 
konkurencyjności musi być związany z bieżącym profilem działalności? 

Odpowiedź Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa będzie oceniany poprzez wykazanie 

we wniosku działań lub przedsięwzięć inwestycyjnych ukierunkowanych na odbudowę 

pozycji rynkowej MŚP w gospodarce po pandemii COVID-19 i zwiększenie jego odporności 

gospodarczej na kryzys. Poprzez trwałą odbudowę przedsiębiorstwa należy rozumieć 

odbudowę pozycji rynkowej i jej wzmocnienie względem konkurencyjnych przedsiębiorstw. 

Natomiast poprzez zwiększenie odporności należy rozumieć przystosowanie 

przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności w sytuacji nałożenia przez organy 

administracji publicznej restrykcji w zakresie środków bezpieczeństwa lub ostrożności, 

w sytuacji zakłóceń rynkowych wpływających na przerwy w dostawach lub zmniejszenia 

popytu na oferowane produkty lub usługi wskutek nakładanych administracyjnie obostrzeń 

lub kryzysu gospodarczego. Działania w ramach projektu (inwestycje w środki trwałe 

i WNiP) muszą być powiązane z transformacją cyfrową (zastosowanie technologii 

cyfrowych). Oceniane i punktowane będą również aspekty ekologiczne realizowanego 

projektu. 

Pytanie Czy stworzenie strony internetowej w projekcie, w którym zakupiony ma być środek trwały, 
będzie ocenione pozytywnie w ramach kryterium merytorycznego nr 2: Zastosowanie 
technologii cyfrowych  

Odpowiedź  Technologia cyfrowa to technologia wykorzystująca technikę cyfrową i systemy 
informatyczne. Jest to działalność natury technicznej, ekonomicznej i organizacyjnej 
mająca na celu wprowadzanie urządzeń cyfrowych i systemów cyfrowych w rozmaite 
dziedziny gospodarki.  Strona internetowa musi być zaewidencjonowana jako WNiP. 
Ponadto ocena kwalifikowalności wydatku oraz spełnienie kryteriów będzie oceniane 
na podstawie wszystkich informacji przedstawionych we wniosku o dofinansowanie.  

Pytanie Czy zakup samochodu elektrycznego będzie punktowany w ramach kryterium nr 3: 
Uwzględnienie aspektów środowiskowych w ramach projektu, mając na uwadze zapis 
w Instrukcji wypełniania wniosku „Należy pamiętać, że planowane w ramach projektu 
działania winny dotyczyć zmniejszenia strat energii, wody czy ciepła w działalności 
firmy/stosowanych procesach technologicznych”? 

Odpowiedź   Punkty są przyznawane, jeśli projekt zakłada zastosowanie rozwiązań mających 
pozytywny wpływ na środowisko, zgodnych z normami unijnymi stosownymi do charakteru 
prowadzonej działalności. 

Pytanie Czy firma, która miała zawieszoną działalność w okresie 2019-2022 może ubiegać się 
o dofinansowanie? 

Odpowiedź  Tak, pod warunkiem, że działalność będzie aktywna na dzień złożenia wniosku 
o dofinansowanie, podczas procesu oceny oraz przez cały okres realizacji, a następnie 
trwałości projektu. 

Pytanie Czy zakup oprogramowania, które optymalizuje (zmniejsza) zużycie energii elektrycznej, 
linii produkcyjnej, jest "zwiększeniem efektywności energetycznej", której dotyczy limit 
30%? W Regulaminie zapisane jest, iż dotyczy budynków i budowli, jednakże w Instrukcji 
wypełniania wniosku i budżetu, zapis ograniczający do budynków i budowli nie pojawia się, 
a wręcz odnosi się do efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. A to właśnie plik 
budżet projektu wylicza Regulaminowe limity. 

Odpowiedź  Zakup oprogramowania, które optymalizuje (zmniejsza) zużycie energii elektrycznej 
konkretnej linii produkcyjnej nie jest "zwiększeniem efektywności energetycznej", 
której dotyczy limit 30%. Limit ten odnosi się do inwestycji (zakup środków trwałych 
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i WNiP) zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej budynków i budowli. 
Natomiast wydatek ten będzie oceniany pod kątem spełnienia kryterium merytorycznego 
punktowego nr 3: Uwzględnienie aspektów środowiskowych w ramach projektu. 

Pytanie Czy do przychodów ogółem wliczają się wszystkie otrzymane przez firmę 
dotacje/subwencje? 

Odpowiedź  Tak, do przychodów ogółem wliczają się wszystkie rodzaje przychodów uzyskane przez 
przedsiębiorstwo i ujęte w ewidencji księgowej. 

Pytanie Czy przychody ze sprzedaży majątku firmy wliczają się do przychodów ogółem? 

Odpowiedź  Tak, do przychodów ogółem wliczają się wszystkie rodzaje przychodów uzyskane przez 
przedsiębiorstwo i ujęte w ewidencji księgowej. 

Pytanie Jeżeli przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest 
jednocześnie zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, to czy wynagrodzenie z etatu wlicza 
się do przychodów ogółem? 

Odpowiedź  Nie, do przychodów ogółem wliczają się wszystkie przychody uzyskane tylko w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej. 

Pytanie Czy jeśli działalność rozpoczęto 16 stycznia 2019 roku (działalność sezonowa) można 
wziąć udział w naborze? 

Odpowiedź  Nie, działalność musi być zarejestrowana co najmniej od 01.01.2019 r. 

Pytanie Czy w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej do przychodu ogółem wliczam 
przychody ze sprzedaży (rozliczane u mnie PKPiR) czy również dochody z PIT 
rozliczanego wspólnie z małżonkiem? 

Odpowiedź  Do przychodu ogółem wliczają się wszelkie przychody firmy uzyskane z działalności 
gospodarczej wykazywane w PKPiR. 

Pytanie Osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i rozlicza się na 
podstawie PKPiR. Czy może zanonimizować dane swoich kontrahentów przedstawiając 
wydruk książki jako załącznik do wniosku? 

Odpowiedź  Tak. Dane kontrahentów można zanonimizować. 

Pytanie 
 

Co rozumiemy jako sumę aktywów bilansu w oświadczeniu MŚP w przypadku kiedy 
podmiot to jednoosobowa działalność rozliczająca się na podstawie PKPiR (brak bilansu)? 
Czy to stan remanentu czy jakaś inna wartość? 

Odpowiedź W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej tych danych w oświadczeniu MŚP 
nie wypełnia się. W oświadczeniu należy podać dane dotyczące obrotów ze sprzedaży 
netto oraz wielkość zatrudnienia. 

Pytanie 
 

Jeśli podmiot ma siedzibę w woj. łódzkim i większość usług świadczy w łódzkim, 
ale w ramach projektu planuje zakup środków trwałych (samochód, serwery) do obsługi 
kontrahentów i pozyskiwania nowych to czy może wykorzystać ten samochód albo serwery 
do pozyskania kontrahentów spoza łódzkiego (tj. czy może dojechać zakupionym 
samochodem poza obręb województwa oraz czy może w ramach prowadzonej działalności 
postawić zakupiony sprzęt u kontrahenta który ma siedzibę poza woj. łódzkim?) 

Odpowiedź Przedsiębiorca może dojechać zakupionym samochodem poza obręb województwa, 
ale nie może w ramach prowadzonej działalności pozostawić zakupionego sprzętu 
u kontrahenta. Sprzęt zakupiony w ramach projektu powinien znajdować się 
w miejscu realizacji projektu wskazanym we wniosku, na terenie województwa łódzkiego. 

Pytanie 
 

Mam pytanie dotyczące paneli fotowoltaicznych do zasilania serwerowni. Faktura jest 
jedna na dom i firmę i nie jest ujmowana w kosztach firmy. Czy w takiej sytuacji mogę 
zainstalować panele na dachu domu jednorodzinnego będącego siedzibą firmy 
i na podstawie audytu energetycznego wykazać, że będę dostarczały energię na potrzeby 
działalności gospodarczej w tym m. in. serwerowni o którą będę wnioskował w projekcie? 

Odpowiedź Jeżeli serwerownia będzie wykorzystywana na potrzeby realizacji projektu to wówczas 
można sfinansować w projekcie panele fotowoltaiczne do jej zasilania. Nadal niezbędny 
będzie audyt energetyczny. Należy zwrócić uwagę, że projekty w ramach konkursu 
REACT-EU powinny dotyczy inwestycji polegających na zwiększeniu konkurencyjności 
przedsiębiorstwa negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19. Rozwiązania 
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środowiskowe i cyfryzacja powinny być komponentami, służącymi do realizacji głównego 
celu projektu, polegającego na trwałej odbudowie i wzmocnieniu pozycji rynkowej 
względem konkurencyjnych przedsiębiorstw oraz zwiększeniu odporności na ewentualne 
kryzysy. Zakup paneli, jako wydatek związany z inwestycją zmierzającą do zwiększenia 
efektywności energetycznej budynków i budowli jest objęty limitem 30% kosztów 
kwalifikowalnych projektu. To oznacza, że nie może być jedynym wydatkiem w projekcie. 

Pytanie 
 

W projekcie chcemy połączyć dwa zadania dotyczące transformacji ekologicznej: 
ograniczenie energochłonności (modernizacja, docieplenie dachu ) i zamontowanie 
na tym dachu fotowoltaiki - własne źródło odnawialnej energii . Czy jest to projekt zgodny 
z wymaganiami/ Regulaminem konkursu REACT-EU? 

Odpowiedź Zakup fotowoltaiki jest potencjalnie kosztem kwalifikowalnym jako zakup środka trwałego, 
natomiast modernizacja i docieplenie dachu to roboty budowlane, których nie można 
sfinansować w ramach dotacji. Kwalifikowalność kosztów każdorazowo będzie oceniana 
przez eksperta zewnętrznego pod kątem ich zasadności i niezbędności do realizacji celu 
projektu. Należy zwrócić uwagę, że projekty w ramach konkursu REACT-EU powinny 
dotyczyć inwestycji polegających na zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa 
negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19. Rozwiązania środowiskowe 
i cyfryzacja powinny być komponentami projektu, a nie jego głównym celem. Zakup paneli, 
jako wydatek związany z inwestycją zmierzającą do zwiększenia efektywności 
energetycznej budynków i budowli jest objęty limitem 30% kosztów kwalifikowalnych 
projektu. To oznacza, że nie może być jedynym wydatkiem w projekcie. 

Pytanie 
 

Czy w sytuacji, gdy na dzień składania wniosku i oceny przekraczam Limit pomocy 
de minimis mogę ubiegać się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu? 

Odpowiedź Limit pomocy de minimis  będzie weryfikowany dwukrotnie: na etapie oceny projektu 
oraz na moment podpisywania umowy o dofinansowanie. Jeżeli na dzień oceny projektu 
zostanie stwierdzone przekroczenie dopuszczalnego pułapu pomocy, wnioskodawca 
zostanie wezwany do złożenia oświadczenia, iż na dzień podpisywania umowy będzie 
posiadał odpowiedni limit pomocy de minimis pozwalający na dofinasowanie projektu. 

Pytanie Kiedy niezbędne jest przeprowadzenie audytu energetycznego? 

Odpowiedź Przeprowadzenie audytu energetycznego jest niezbędne zawsze w momencie, kiedy 
chcemy kwalifikować wydatki związane z inwestycją zmierzającą do zwiększenia 
efektywności energetycznej budynków i budowli. 

Pytanie 
 

Czy zakup auta elektrycznego wchodzi w limit 30% i czy potrzebny jest audyt 
energetyczny?  

Odpowiedź Zakup auta elektrycznego nie jest wydatkiem zaliczanym do inwestycji zmierzającej  
do zwiększenia efektywności energetycznej budynków i budowli i tym samym nie jest 
objęty limitem 30 %, w związku z tym audyt energetyczny nie jest potrzebny. 

Pytanie Czy zakup maszyny poniesiony w marcu 2020 roku będzie wydatkiem kwalifikowalnym? 
Czy będę zobowiązany przedstawić fakturę i potwierdzenie przelewu?  

Odpowiedź Okres kwalifikowalności wydatków pochodzących ze środków REACT-EU rozpoczyna się 
 1 lutego 2020 r. Należy przy tym pamiętać, że ocena kwalifikowalności wydatków 
polegająca na analizie zgodności ich poniesienia z obowiązującymi przepisami, 
dokonywana jest w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu – na etapie oceny 
przedkładanych wniosków o płatność oraz na etapie kontroli projektu. Proszę również mieć 
na uwadze, że Beneficjent, który zwolniony jest z obowiązku stosowania ustawy Prawo 
zamówień publicznych, zobowiązany jest do stosowania zasad wynikających z rozdziału 
6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 18 w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 oraz z załącznika nr 5 do SzOOP RPO WŁ. 
Fakturę (skan) potwierdzającą dokonany już zakup bądź dokument przedstawiający 
potwierdzenie przelewu można dołączyć do składanego wniosku o dofinansowanie 
dopisując go w Liście załączników. 
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Pytanie Czy zakup używanych środków trwałych może być kosztem kwalifikowalnym? 

Odpowiedź Zgodnie z Wytycznymi (Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-20206.12.1 Zakup środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych),  
Wydatki poniesione na zakup używanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych są kwalifikowalne, jeśli spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki: 
 a) sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie, 
 b) sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie 
poprzednich 7 lat (10 lat w przypadku nieruchomości) współfinansowany z pomocy UE 
lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych. Dla środka trwałego, 
który we własności sprzedającego pozostawał krócej niż 7 lat (10 lat nieruchomość) 
od daty sprzedaży na rzecz Beneficjenta, należy zapewnić potwierdzenie 
od wcześniejszych właścicieli, aż do spełnienia warunku, że  w okresie ostatnich 7 lat 
(środek trwały)/ 10 lat (nieruchomość) nie został/a zakupiony/a ze środków pomocy 
krajowej lub wspólnotowej. Wzór Oświadczenia Sprzedawcy jest dostępny na stronie  
https://cop.lodzkie.pl/realizuje-projekt/rozliczaj-projekt 
c) cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest 
niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu. 

Pytanie Czy przychody ogółem mają zostać podane w kwocie brutto czy netto? 

Odpowiedź 
 

Wartość sprzedaży zapisywana jest do KPiR w kwocie netto jeżeli sprzedawca jest 
czynnym podatnikiem VAT lub w wartości brutto (netto=brutto) w przypadku podmiotów 
zwolnionych z VAT. Zależy to zatem od specyfiki podmiotu. 
Wartości przychodów i spadków będą wyliczane na podstawie danych wykazanych 
w PKPiR lub w rachunku zysków i strat w przypadku prowadzenia pełnej księgowości. 

Pytanie Firma nie sporządza bilansu co wobec tego wykazać w pozycji suma aktywów bilansu 
w oświadczeniu MŚP? 

Odpowiedź W przypadku firmy niesporządzającej bilansu w polu tym należy wskazać “nie dotyczy”  
lub wstawić znak “-”. 

Pytanie  
 

Po jakim kursie przeliczyć obrót ze sprzedaży netto w załączniku dla MSP.  
Czy np. dla roku 2019 po kursie z 31 grudnia 2019 czy innym? 

Odpowiedź Zgodnie z przypisem 10-tego załącznika: "Wyrażone w PLN wielkości dotyczące rocznych 
obrotów oraz rocznej sumy bilansowej przelicza się na EUR według średniego kursu 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego 
do określenia statusu przedsiębiorcy" 
Zatem jeśli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym to dla roku 2019 będzie 
to średni kurs NBP z dnia 31.12.2019. 

Pytanie Czy w ramach projektu można dokonać zakupu stacji ładowania samochodów 
elektrycznych? 

Odpowiedź 
 

W konkursie kwalifikowalny jest zakup środków trwałych i WNiP natomiast oceny 
kwalifikowalności wydatków każdorazowo dokonuje ekspert, weryfikując czy dany wydatek 
jest niezbędny do osiągnięcia założonego celu projektu. 
Należy zwrócić uwagę, że projekty w ramach konkursu REACT-EU powinny dotyczyć 
inwestycji polegających na zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa negatywnie 
dotkniętego skutkami epidemii COVID-19. Rozwiązania środowiskowe i cyfryzacja powinny 
być komponentami projektu, a nie jego głównym celem.  

Pytanie Jeśli działalność była zawieszona przed dniem 1 stycznia 2019 r. ale na dzień składania 
wniosku i oceny jest prowadzona, to czy spełniam kryterium nr 1b tj. Czy według stanu  
na dzień składania wniosku o dofinansowanie działalność gospodarcza Wnioskodawcy 
nie była i w momencie dokonywania oceny nie jest zawieszona lub zamknięta? 
 

Odpowiedź Tak, kryterium Kwalifikowalność wnioskodawcy w konkursie w części 1b jest spełnione, 
 pod warunkiem, że działalność będzie aktywna na dzień złożenia wniosku 
 o dofinansowanie, podczas procesu oceny oraz przez cały okres realizacji, a następnie 

https://cop.lodzkie.pl/realizuje-projekt/rozliczaj-projekt
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trwałości projektu. 

Pytanie Czy w ramach naboru w działaniu XIII.1 REACT-EU wniosek składać może podmiot,  
który ma formę prawną SPÓŁDZIELNI?  
Wnioskodawca jest wpisany do KRS, spełnia kryteria MSP. 

Odpowiedź Spółdzielnia, która znajduje się w rejestrze przedsiębiorców może wziąć udział w naborze, 
pod warunkiem, że wpisuje się w założenia konkursu oraz spełnia jego kryteria.  

Pytanie  Czy dotacja w ramach REACT-EU jest przychodem nieopodatkowanym? 

Odpowiedź Dotacja jest nieopodatkowana. 

Pytanie    Jaka jest metodologia wyliczania spadku przychodów przez przedsiębiorców,  
którzy prowadzą pełne księgi rachunkowe? 

Odpowiedź Przy obliczeniu spadków przychodów ogółem należy uwzględnić wszystkie przychody 

przedsiębiorcy tj. przychody ze sprzedaży ogółem, pozostałe przychody operacyjne, 

przychody finansowe. Dodatkowo wyjaśniamy, że przez spadek przychodów ogółem 

należy rozumieć zmniejszenie przychodów ogółem w ujęciu wartościowym obliczone jako 

stosunek łącznych przychodów przypadających w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 

r., w porównaniu do łącznych przychodów przypadających w roku 2019, w okresie 

 od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

Pytanie Co się kryje pod pojęciem koszty przygotowawcze? 

Odpowiedź 
 

Są to wydatki poniesione na przygotowanie projektu np. wykonanie audytu 

energetycznego, wykonanie ekspertyz, decyzje środowiskowe. Takie wydatki będą 

kwalifikowalne do wysokości 3,5% wydatków kwalifikowalnych projektu.  

Koszt związany z napisaniem wniosku o dofinansowanie nie jest zaliczany jako wydatek 

poniesiony na przygotowanie projektu. 

Pytanie Czy w ramach projektu można sfinansować: 

• zakup domków letniskowych (zakup jako środek trwały, na zgłoszenie) 

• zakup auta osobowego, elektrycznego do rozwożenia jedzenia 

• zakup auta dostawczego 

Odpowiedź 
 

Ogłoszony konkurs XIII.I REACT-EU zakłada wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych 
skutkami epidemii COVID-19 tj. planowany przez Państwa projekt, powinien dotyczyć 
inwestycji polegającej na zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa negatywnie 
dotkniętego skutkami epidemii COVID-19 poprzez: 
  

✓ uzasadnione działania lub przedsięwzięcia inwestycyjne ukierunkowane 
na odbudowę pozycji rynkowej MŚP w gospodarce po pandemii COVID-19 

✓ zwiększenie jego odporności gospodarczej na kryzys. 
  
Należy pamiętać, że oba ww. warunki muszą być spełnione łącznie. 
  
Wymienione zakupy mogą być co do zasady zakwalifikowane w ramach aktualnego 
konkursu XIII.I REACT-EU pod warunkiem, że będą wpisywały się w typ projektu wyżej 
wskazany. (UWAGA: roboty budowlane nie mogą być kosztem kwalifikowanym!) 
Wszystkie informacje zawarte w Państwa wniosku będą miały decydujące znaczenie dla 
ogólnej oceny projektu, który musi wpisywać się w główny cel ogłoszonego naboru 
i spełniać wszystkie warunki regulaminu konkursu (ocena będzie dokonywana przez 
eksperta zewnętrznego). 
  
 
Ponadto zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków należy podkreślić, że do wydatków 
kwalifikowalnych zalicza się następujące typy wydatków:  

✓ na wdrożenie produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, 

w szczególności koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne, m.in.: zakup, wytworzenie, dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu 
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i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich 
obsłudze,  

✓ zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu 

informatycznego) oraz  
specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją zaliczanego do wartości 
niematerialnych i prawnych.  
Nie dopuszcza się zakupu wyłącznie sprzętu informatycznego. 

Pytanie 
 

Czy gospodarstwo rolne, które jest na KRUS, ale jest płatnikiem VAT, może wziąć udział 
w konkursie REACT-EU? 

Odpowiedź 
 

Udział w konkursie mogą wziąć przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Należy mieć na uwadze, 

że w ramach konkursu wykluczone jest wsparcie działalności w sektorze produkcji 

podstawowej produktów rolnych.  

Pytanie 
 

Czy realizowane na podstawie umowy z ZUS postępowanie restrukturyzacyjne i brak 
aktualnych zaległości stanowią przeszkodę w otrzymaniu dofinansowania? 

Odpowiedź 
 

W momencie składania wniosku o dofinansowanie powyższe postepowanie 

restrukturyzacyjne nie stanowi przeszkody o ubieganie się o dofinansowanie. Natomiast 

w momencie podpisania umowy o dofinansowanie Wnioskodawca będzie zobowiązany 

do przedstawienia wymaganych dokumentów niezbędnych do podpisania umowym.in.  

- Oryginału zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu 
z zobowiązaniami (m.in. składkami na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne) wobec 
Skarbu Państwa: 

✓ aktualne, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed jego dostarczeniem do IP. 

 W sytuacji, gdy zaświadczenie wystawione dla spółki cywilnej obejmuje również 
wspólników 
i brak jest możliwości uzyskania oddzielnych zaświadczeń dla wspólników, wówczas wraz 
 z zaświadczeniem dla spółki należy przedłożyć dokumenty potwierdzające, że spółka jest 
zgłoszona jako płatnik wobec wspólników. 
 - Oryginału informacji w formie pisma z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
o niezaleganiu z zobowiązaniami  
(m.in. składkami na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne) wobec Skarbu Państwa:    

✓ wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed 

jego dostarczeniem do IP. W sytuacji, gdy informacja wystawiona dla spółki cywilnej 
obejmuje również wspólników i brak jest możliwości uzyskania oddzielnych pism 
dla wspólników, wówczas wraz z informacją dla spółki należy przedłożyć dokumenty 
potwierdzające, że spółka jest zgłoszona jako płatnik wobec wspólników. 
 
 

Pełna lista wszystkich dokumentów znajduje się w wykazie pod dokumentacją konkursową:  
https://cop.lodzkie.pl/nabory-i-wyniki-konkursow/1052-13-react-eu-dla-lodzkiego-13-1-

react-eu-dla-przedsiebiorstw 

 
  

Ponadto, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu paragraf 6 pkt 5 - Po złożeniu wniosku 

o dofinansowanie projektu do czasu zawarcia umowy o dofinansowanie nie są 

dopuszczalne zmiany formy organizacyjno-prawnej Wnioskodawcy skutkujące 

zmianą jego tożsamości podmiotowej (takie jak np. podział, łączenie, zbycie 

przedsiębiorstwa). 

 

Pytanie 
 

Jak poprawnie zrozumieć kryterium nr 4? Chodzi o "stałe miejsce wykonywania 

działalności gospodarczej" i "dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności 

gospodarczej" wskazane w CEIDG oraz "siedzibę" i "oddział" w przypadku KRS? 

Odpowiedź 
 

Punkty w ramach kryterium merytorycznego nr 4 przyznawane są w przypadku, 

gdy przedsiębiorca posiada główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego. W CEIDG 

https://cop.lodzkie.pl/nabory-i-wyniki-konkursow/1052-13-react-eu-dla-lodzkiego-13-1-react-eu-dla-przedsiebiorstw
https://cop.lodzkie.pl/nabory-i-wyniki-konkursow/1052-13-react-eu-dla-lodzkiego-13-1-react-eu-dla-przedsiebiorstw
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będzie to stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, a w KRS siedziba. 

 Za posiadanie oddziału i dodatkowego stałego miejsce wykonywania działalności 

gospodarczej na terenie województwa łódzkiego przedsiębiorca nie uzyska punktów 

w ramach tego kryterium. 

Pytanie 
 

Czy zakup subskrypcji jest kosztem kwalifikowalnym? Czy w kryterium „Zastosowanie 

Technologii Cyfrowych” zakup Subskrypcji oprogramowania (niestanowiącego WNiP) 

umożliwiającego: prace zdalną, przechowywanie danych w chmurze czy też obsługę 

klienta przez Internet spełnia przesłankę uznania zastosowania w projekcie Technologii 

Cyfrowych? 

Odpowiedź 
 

Subskrypcja nie jest kosztem kwalifikowalnym. Ponadto ocena kwalifikowalności wydatku 

oraz spełnienie kryteriów będzie oceniane na podstawie wszystkich informacji 

przedstawionych we wniosku o dofinansowanie.  

Pytanie 
 

Na jakiej podstawie weryfikowana będzie realizacja i utrzymanie wskaźnika „Liczba 
utrzymanych miejsc pracy kobiety/mężczyźni w przypadku jednoosobowych działalności 
gospodarczych niezatrudniających pracowników? Czy spełnienie wartości „1” będzie 
odbywało się na podstawie weryfikacji wpisu do CEIDG czy też  deklaracji ZUS? Jeżeli  
w przypadku deklaracji ZUS , to co w przypadku przedsiębiorstw dla  których składki ZUS 
są nieobowiązkowe? 

Odpowiedź Weryfikacja będzie odbywała się na podstawie aktualnego wpisu do CEIDG. 

Pytanie Czy mogę zakończyć realizację projektu 31 grudnia 2022 r.? 

Odpowiedź 
 

Tak, zakończenie realizacji projektu nie może być późniejsza niż 30 września 2023 r. 
Podany okres realizacji projektu musi uwzględniać zarówno okres niezbędny do rzeczowej 
realizacji projektu, jak i finansowej – niezbędnej do poniesienia wszystkich zaplanowanych 
wydatków. 

Pytanie 
 

Jeśli działalność była zawieszona przed dniem 1 stycznia 2019 r. ale na dzień składania 
wniosku i oceny jest prowadzona, to czy spełniam kryterium nr 1b tj. Czy według stanu 
 na dzień składania wniosku o dofinansowanie działalność gospodarcza Wnioskodawcy 
 nie była i w momencie dokonywania oceny nie jest zawieszona lub zamknięta? 

Odpowiedź Tak, kryterium Kwalifikowalność wnioskodawcy w konkursie w części 1b jest spełnione. 
 
 


