
Pytania i odpowiedzi 

konkurs numer RPLD 02.01.02-IP.02-10-35/18 

 

PYTANIE 1: Czy usługa ujęta w projekcie musi być jeszcze nieświadczona przez wnioskodawcę, czy 

projekt może dotyczyć doskonalenia aktualnie świadczonej usługi? 

ODPOWIEDŹ 1: W ramach konkursu dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące kreowanie lub 

rozwój specjalistycznych usług świadczonych przez IOB na rzecz mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw (MŚP). Oznacza to, że usługa może być nowa dla wnioskodawcy lub może on 

opracowywać nowy zakres obecnie świadczonej usługi. 

 

PYTANIE 2: Programy inkubacji i akceleracji kierowane są do MŚP we wczesnej fazie rozwoju – do 24 

miesięcy od daty rejestracji działalności. W którym momencie weryfikowany będzie ten warunek? 

ODPOWIEDŹ 2: W przypadku udzielania pomocy w postaci grantu warunek ten powinien być spełniony 

przez grantobiorcę w dniu uzyskania pomocy de minimis (podpisanie umowy o powierzenie grantu). 

Jeżeli nie jest udzielana pomoc ostatecznemu odbiorcy (usługa w ramach programu inkubacji i 

akceleracji jest świadczona na warunkach rynkowych) będzie to dzień przystąpienia do pilotażu (np. 

uzyskania pozytywnego wyniku rekrutacji do pilotażu, podpisania umowy). 

 

PYTANIE 3: Czy granty mogą być przyznane na wyjazdy targowe, przeloty i noclegi? 

ODPOWIEDŹ 3: Co do zasady grant powinien być wydatkowany na rozwój rentownego, skalowanego i 

powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach. Środki mogą być wydatkowane 

wyłącznie w sposób zgodny z zaakceptowanym biznesplanem, załączonym do umowy przyznającej 

pomoc finansową (grant). Wnioskodawca może określić katalog wydatków dozwolonych lub 

wyłączonych, lub obu tych rodzajów wydatków.  

Podsumowując, istotne jest, czy tego rodzaju wydatki będą dozwolone przez grantodawcę i ujęte 

w biznesplanie. 

 

PYTANIE 4: Czy na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu grantowego w budżecie 

trzeba doszczegółowić każdą pozycję kosztową w ramach grantu, czy we wniosku wystarczy wskazać 

ogólną kwotę grantu na podmiot np. 50 tyś zł? 

ODPOWIEDŹ 4: Na etapie składania wniosku wnioskodawca nie dysponuje jeszcze listą podmiotów, 

którym będzie udzielony grant. Zatem należy opisać ramowe zasady przyznawania i rozliczania tej 

pomocy, w tym szacowaną średnią wartość grantów oraz ich liczbę. Szczegółowy wykaz wydatków 

finansowanych ze środków grantu powinien znaleźć się w przygotowanym przez uczestnika pilotażu 

biznesplanie, stanowiącym załącznik do umowy o powierzenie grantu. 

 

PYTANIE 5: Czy wnioskodawcy realizujący projekty grantowe będą zobowiązani do sprawdzania 

każdej faktury grantobiorcy? 



ODPOWIEDŹ 5: Zgodnie z ramowymi zasadami realizacji projektu, określonymi w załączniku nr 8 do 

Regulaminu konkursu, uczestnicy pilotażu rozliczają granty poprzez złożenie zestawienia wydatków 

sfinansowanych z tych środków wraz z oświadczeniem o prawdziwości złożonego zestawienia. 

Zestawienie powinno wskazywać parametry techniczne lub jakościowe sfinansowanych towarów lub 

usług. Wnioskodawca powinien sprawdzić zgodność wydatków przedstawionych w zestawieniu 

z wydatkami ujętymi w zaakceptowanym biznesplanie. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości 

wykorzystania grantu, wnioskodawca może żądać od grantobiorcy przedstawienia dokumentów 

potwierdzających poniesienie wydatków. Elementem oceny prawidłowości wykorzystania grantu 

mogą być kontrole w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej grantobiorcy. 

Kwestię rozliczania przekazanego grantu reguluje także § 23 ust. 4 Wzoru umowy o dofinansowanie 

zgodnie, z którym beneficjent zobowiązany będzie do przedkładania, wraz z wnioskiem o płatność:  

1) umowy o powierzenie grantu oraz biznesplanu;  

2) wyciągu bankowego z rachunku bankowego lub przelewu bankowego potwierdzającego 

powierzenie grantu na rzecz Grantobiorcy;  

3) zestawienia Grantobiorców, którzy złożyli wnioski o powierzenie grantu w ramach prowadzonych 

przez Beneficjenta naborów, w okresie za jaki składany jest wniosek o płatność, według wzoru 

opracowanego przez IP RPO WŁ;  

4) zestawienia dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów przez Grantobiorcę, na które 

otrzymał on środki w związku z realizacją umowy o powierzenie grantu - w przypadku wniosku 

o płatność końcową.  

Podsumowując, podstawą rozliczenia grantu jest zestawienie kosztów poniesionych przez 

grantobiorcę wraz z opisem. Zaleca się prowadzenie kontroli w tym zakresie. 

Na żądanie wnioskodawcy lub COP grantobiorca ma obowiązek przedstawienia dokumentów 

księgowych potwierdzających prawidłowość poniesienia wydatków.  

 

PYTANIE 6: Czy środki, które otrzyma wnioskodawca od MŚP w ramach zapłaty za usługę świadczoną 

w ramach pilotażu (cena rynkowa), muszą być wykazane we wniosku? 

ODPOWIEDŹ 6: Nie, ale wnioskodawcy zobligowani są do monitorowania dochodu w projekcie na 

etapie jego realizacji i po zakończeniu, zgodnie z §11 wzoru umowy o dofinansowanie. Należy mieć na 

uwadze możliwości zwolnienia wnioskodawcy z obowiązku monitorowania dochodu, wynikające z art. 

61 rozporządzenia ogólnego. 

 

PYTANIE 7: Jakie konsekwencje poniesie wnioskodawca w przypadku, gdy grantobiorca nie wywiąże 

się z realizacji biznesplanu i nie zwróci grantu? Jaka forma zabezpieczenia interesów wnioskodawcy 

(grantodawcy) jest możliwa? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z informacjami zawartymi w zał. 8 do Regulaminu konkursu grantodawca może 

uzależnić udzielenie grantu od dokonania przez grantobiorcę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, np. weklsa. W przypadku niektórych form działalności gospodarczej (np. osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne) zasadne jest uwarunkowanie udzielenia grantu 

od zgody małżonka grantobiorcy na zaciągnięcie zobowiązania objętego umową. Szczegółowe 

ustalenia w tym zakresie należą do wnioskodawcy. 



Inną formą zabezpieczenia interesów grantodawcy może być przekazywanie grantów cyklicznie – nie 

jednorazowo (np. w odstępach kwartalnych, na realizację kolejnych kamieni milowych). 

Zgodnie z załącznikiem 3 do umowy o dofinansowanie, umowa o powierzenie grantu powinna 

uwzględniać odpowiednie sankcje w przypadku naruszenia obowiązków umownych lub założeń 

biznesplanu, włączając w to obowiązek zwrotu przez grantobiorcę całości lub części wsparcia. 

W przypadku nieprawidłowości w realizacji projektu na poziome grantobiorcy, w stosunku do 

wnioskodawcy mogą być wyciągane konsekwencje w postaci obniżenia lub zwrotu dofinansowania. 

Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, a kluczowe jest, czy wnioskodawca dołożył 

należytych starań w zakresie rozliczenia grantu, kontroli jego wydatkowania i zabezpieczenia realizacji 

umowy grantowej. 

 

PYTANIE 8: W katalogu usług w programach inkubacji i akceleracji znajduje się pozycja: 1.1.12 

Opracowanie biznesplanu /studium wykonalności. Na czym będzie polegała usługa wnioskodawcy 

w tym przypadku, skoro warunkiem otrzymania grantu przez startup jest pozytywna ocena 

biznesplanu?  

ODPOWIEDŹ 8: Usługa ta nie może polegać na napisaniu przez wnioskodawcę biznesplanu dla 

startupa. Może natomiast polegać na przekazaniu niezbędnej wiedzy, która pomoże w poprawnym 

przygotowaniu biznesplanu.  

Należy mieć na uwadze wymogi dotyczące sposobu realizacji usługi, zawarte w kryterium Planowany 

zakres i sposób realizacji usług. Usługa powinna charakteryzować się m.in. zaangażowaniem zarówno 

usługodawcy jak i usługobiorcy w proces świadczenia usługi. 

 

PYTANIE 9: Czy osoba fizyczna przed pozyskaniem grantu musi zarejestrować jakąkolwiek działalność 

gospodarczą? Czy musi to być spółka kapitałowa? 

ODPOWIEDŹ 9:  Warunkiem otrzymania grantu jest zarejestrowanie działalności gospodarczej. W 

ramach konkursu nie została narzucona forma prowadzenia działalności gospodarczej przez 

grantobiorcę. 

 

PYTANIE 10: Czy wnioskodawca może objąć udziały w startupie, który otrzymał grant w ramach 

pilotażu usługi? 

ODPOWIEDŹ 10: Zgodnie z ramowymi zasadami realizacji projektu, określonymi w załączniku nr 8 do 

Regulaminu konkursu, należy przewidzieć w projekcie rozwiązania zapobiegające występowaniu 

konfliktu interesów między wnioskodawcą, uczestnikami pilotażu (w tym grantobiorcami) i innymi 

osobami zaangażowanymi w realizację pilotażu (w szczególności osobami dokonującymi oceny 

biznesplanów).  

Z uwagi na powyższe, w okresie realizacji projektu nie są dopuszczalne inwestycje kapitałowe 

w startupy otrzymujące granty.  

 

PYTANIE 11: Jaki poziom dofinansowania może uzyskać wnioskodawca? 



ODPOWIEDŹ 11: Wsparcie udzielane wnioskodawcy stanowi pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP 

lub regionalną pomoc inwestycyjną, lub pomoc de minimis.  

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi: 

- w przypadku pomocy de minimis - 85%, 

- w przypadku pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP - 50%, 

- w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej - 35% + premie dla MŚP (10% w przypadku średniego 

przedsiębiorstwa; 20% w przypadku mikro- i małego przedsiębiorstwa). 

Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt nie może przekroczyć 95%. 

 

PYTANIE 12: W związku z możliwością wsparcia infrastruktury w projekcie, czy na etapie składania 

wniosku o dofinansowanie konieczne jest przedłożenie dokumentów technicznych i kosztorysów? 

Czy wystarczającym dokumentem będzie opis techniczny / koncepcja? 

ODPOWIEDŹ 12: Nie ma obowiązku załączania do wniosku o dofinansowanie takich dokumentów jak 

wyciąg z dokumentacji technicznej, kosztorys czy specyfikacja zakupywanego sprzętu. Dołączenie tego 

typu dokumentów do wniosku aplikacyjnego jest fakultatywne i może być brane pod uwagę przy 

ocenie zasadności, racjonalności i adekwatności wydatków. We wniosku (budżet projektu) należy 

przedstawić dosyć szczegółowy wykaz planowanych do poniesienia kosztów, wraz z opisem, 

uzasadnieniem i metodą oszacowania wartości. 

 

 
PYTANIE 13: Czy minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie (200.000 zł) obejmuje 
także wartość grantów dla startupów? 

ODPOWIEDŹ 13: Limit 200.000 zł dotyczy wszystkich wydatków w projekcie, włącznie z grantami 

przewidzianymi na etapie pilotażu. 

 
PYTANIE 14: Czy w projektach grantowych wartość pomocy publicznej i de minimis dla 
wnioskodawcy liczona jest tylko od kosztów wnioskodawcy (bez grantów), czy od całkowitej 
wartości wydatków kwalifikowalnych?  

 

ODPOWIEDŹ 14: Podstawą obliczenia pomocy dla wnioskodawcy jest w tym przypadku całkowita 

wartość wydatków kwalifikowalnych pomniejszona o wartość grantów. Np. jeśli całkowite wydatki 

kwalifikowalne w projekcie to 200.000 PLN, w tym kwota przewidziana na granty to 100.000 PLN, 

pomoc dla wnioskodawcy liczona jest od wydatków kwalifikowalnych wnioskodawcy - 100.000 PLN. 

Intensywność pomocy na koszty ponoszone przez wnioskodawcę będzie zależna od wybranej  

podstawy prawnej (pomoc publiczna, pomoc de minimis). Pomoc w formie pieniężnej dla MŚP 

(grantów) w ramach programów inkubacji i akceleracji nie stanowi pomocy dla wnioskodawcy i 

przyznawana jest grantobiorcy jako pomoc de minimis (poziom dofinansowania – 100%).  

VAT stanowi wydatek niekwalifikowalny.  

Poziom dofinansowania na projekt (z uwzględnieniem kosztów grantów) nie może przekroczyć 95%. 



 
PYTANIE 15: Czy jest określona maksymalna kwota projektu? 

ODPOWIEDŹ 15: W dokumentacji nie wskazano maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych w 

ramach projektu, natomiast przy określaniu wartości projektu należy mieć na uwadze dostępną 

alokację w konkursie (21mln PLN) oraz limit pomocy de minimis. 

 
PYTANIE 16: Czy strategia biznesowa, która jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku, dotyczy 
wnioskodawcy (IOB, uczelnia wyższa) czy tylko projektu? 

 
ODPOWIEDŹ 16: Strategia biznesowa dotyczy wnioskodawcy i jest przedmiotem oceny merytorycznej 

(Kryterium merytoryczne nr 2) Ocenie podlega, czy wnioskodawca posiada strategię biznesową, która 

wyraźnie wskazuje na różne źródła przychodów oraz potwierdza zdolność do działania w warunkach 

rynkowych i – w przypadku IOB – prowadzenia działalności pozwalającej na finansową 

samowystarczalność lub umożliwi stanie się samowystarczalnym najpóźniej do końca okresu 

kwalifikowalności, tj. 2023 r. 

 
PYTANIE 17: Na jaki moment musi być udokumentowane 3-letnie doświadczenie pracownika 
wnioskodawcy zaangażowanego w realizację w projektu? Jakie dokumenty należy załączyć, aby to 
doświadczenie udokumentować? Czy osoba uwzględniona we wniosku o dofinansowanie jako 
zaangażowana w projekt musi być na dzień składania wniosku zatrudniona u wnioskodawcy? Czy 
może być wskazana w zespole projektowym, a zatrudniona w momencie rozpoczęcia realizacji 
projektu? 

ODPOWIEDŹ 17:Warunek posiadania 3-letniego doświadczenia musi być spełniony na moment 

złożenia wniosku o dofinansowanie.  

Dokumenty potwierdzające doświadczenie pracownika to np. świadectwa pracy, umowy 
cywilnoprawne. Ich załączenie nie jest obligatoryjne, ale może uwiarygodnić informacje przedstawione 
we wniosku. 
Pracownik wnioskodawcy, planowany do zaangażowania w realizację projektu, powinien być 
zatrudniony na podstawie stosunku pracy na dzień składania wniosku o dofinansowanie. 
 

PYTANIE 18: Co oznacza prawidłowa ścieżka audytu w przypadku zamówień poniżej 50.000 PLN?  

ODPOWIEDŹ 18:  

Dla zamówień od 20.000 PLN do 50.000 PLN właściwą ścieżką audytu będzie okazanie następujących 

dokumentów: 

- wydruk zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej beneficjenta bądź 

potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców 

wraz z otrzymanymi ofertami, 

- w przypadku uzyskania tylko jednej oferty bądź braku ofert - wydruki stron internetowych z opisem 

towaru/usługi i ceną lub wydruków maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, lub 

inny dokument zawierający powyższe informacje (cenniki, foldery), 

- potwierdzenie realizacji zamówienia – np. umowa, zamówienie, zlecenie, faktura, rachunek lub inny 

dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej. 

 

 



Dla zamówień poniżej 20.000 PLN właściwą ścieżką audytu będzie okazanie następujących 

dokumentów (badanie rynku musi zostać przeprowadzone wśród min. 3 potencjalnych 

wykonawców): 

- wydruki e-mail (zapytanie, treść ofert)  

lub 

-  notatki z rozmów telefonicznych ze wskazaniem nazwy potencjalnych wykonawców oraz 

proponowane ceny wykonania,  

lub 

- wydruk ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Beneficjenta wraz z uzyskanymi ofertami 

(w formie pisemnej lub drogą elektroniczną),  

lub 

- wydruki stron internetowych z opisem towaru lub usługi i ceną, 

lub 

- inny dokument zawierający opis towaru lub usługi i cenę (cenniki, foldery). 

 

PYTANIE 19: Czy w przypadku dokonania zmian w zamówieniu należy postępowanie zamknąć i 

ogłosić ponownie czy wydłużyć okres składania ofert? 

ODPOWIEDŹ 19:Zgodnie z regulacją podrozdziału 6.5.2. Zasada konkurencyjności punkt 16: 

Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w 

zapytaniu ofertowym. W takim przypadku należy w opublikowanym zgodnie z pkt 13 lub 14 zapytaniu 

ofertowym uwzględnić informację o zmianie. Informacja ta powinna zawierać co najmniej: datę 

upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Zamawiający 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to 

konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

 

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że niezbędny czas do wprowadzenia zmian w ofercie nie został 

określony, należy indywidualnie określić ten okres w zależności od wagi wprowadzanych zmian. 

Jeżeli zmiana jest istotna, np. dotyczy przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny 

ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, termin powinien zostać 

wydłużony o czas niezbędny do przygotowania oferty. 

Jednakże w przypadku zmian nieistotnych, przykładowo dodanie numeru telefonu osoby upoważnione 

do kontaktu w ramach prowadzonej procedury, nie będzie koniecznym wydłużenie przedmiotowego 

terminu. Każdy przypadek należy badać i traktować indywidualnie.   

 

 

PYTANIE 20: Czy osoba Fundatora (dotyczy Fundacji, która będzie naszym wnioskodawcą w 

konkursie do poddziałania II.2.1 Profesjonalizacja usług biznesowych)  może być uznana jako 

powiązana poprzez akt założycielski,  jeżeli będzie chciała startować w przetargu na wykonawcę 

usług w ramach projektu? Dotyczy sytuacji, gdy Fundator nie jest we władzach FUNDACJI. 

ODPOWIEDŹ 20:Zachodzi ryzyko, że fundator, któremu założona przez niego fundacja, będąca 

beneficjentem RPO WŁ na lata 2014-2020, udzieli zamówienia w ramach dofinansowanego projektu, 

zostanie potraktowany jako podmiot powiązany osobiście lub kapitałowo z beneficjentem w 

rozumieniu Podrozdziału 6.5.2 pkt 2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020, co z kolei może wpłynąć negatywnie na ocenę kwalifikowalności 



wydatków poniesionych w ramach takiego zamówienia (z uwagi na wystąpienie konfliktu interesów 

oraz udzielenie zamówienia z naruszeniem zasady przejrzystości - Podrozdział 6.2. pkt. 3 lit. g) 

Wytycznych).  

Okoliczność, że fundator nie zasiada we władzach (zarządzie) fundacji nie wyłącza wskazanego ryzyka. 

Ocena w powyższym zakresie będzie jednak dokonywana indywidualnie z uwzględnieniem okoliczności 

konkretnego przypadku. Konflikt interesów może powstać wówczas, gdy fundator formalnie lub 

faktycznie wpływa na działalność fundacji, tj. przykładowo wchodzi w skład organów fundacji (np. w 

radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej, rada programowa, itd.) lub ma wpływ na ich skład osobowy. 

 

PYTANIE 21: Jak ustalić tożsamość rodzajową zamówienia? Czy kody CPV będą wystarczającym 

wyznacznikiem? 

ODPOWIEDŹ 21: Tak. Zgodnie rozdziałem 6.5.2. punkt 7) w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się 

nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 

2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3). Wspólny Słownik Zamówień dostępny jest m. in.: pod adresem: 

http://kody.uzp.gov.pl  

 

PYTANIE 22: W ramach pilotażu Wnioskodawca zobowiązany jest świadczyć usługi na rzecz 

uczestników pilotażu na warunkach rynkowych. Jak weryfikować cenę rynkową dla usługi 

pilotażowej? 

ODPOWIEDŹ 22:Aby ustalić cenę rynkową należy wykonać np. analizę marketingową, wykonaną przez 

niezależnych ekspertów lub wewnętrzną analizę, np. przez porównanie co najmniej 3 ofert z tego 

samego rynku (rynek usług, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości - w tym 

jakość - są uznawane przez ich nabywców za podobne (substytucyjne) oraz są oferowane na obszarze, 

na którym, ze względu na ich rodzaj, właściwości, preferencje konsumentów, czy znaczące różnice cen 

i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji). 

 

http://kody.uzp.gov.pl/

