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Kategoria 1: Pytania ogólne
Idź do spisu treści

Pytanie 7:

Czy możliwe jest otrzymanie dofinansowania na następujące przedsięwzięcie:

Kategoria 1: Pytania ogólne

1. Stworzenie klastra 10 przedsiębiorców MŚP działających w branży usług
turystycznych na terenie Polski Wschodniej pod egidą Koordynatora Klastra
(spółka zarejestrowana na terenie PW).
2. Rozpoznanie potrzeb klastrantów w zakresie inwestycji w niezbędną
infrastrukturę do świadczenia spakietyzowanych usług turystycznych (zakup
żaglówek, pływających pomostów, form do sera regionalnego, wyposażenia
pasieki lub stanowisk do lepienia garnków z gliny).
3. Jednym z elementów tej infrastruktury jest dedykowany portal do tworzenia i
promocji spakietyzowanych usług turystycznych przez członków klastra
4. Kolejnym elementem tej infrastruktury są usługi Koordynatora Klastra w
zakresie marketingu i wizerunku każdego z członków klastra i całego projektu
pod jedną marką np. NaWakazje.pl
5. Kolejnym elementem jest zatrudnienie 20 osób przez Koordynatora Klastra
jako wynik projektu, przeszkolenie ich z zakresu obsługi portalu (10 osób) i
oddelegowanie kolejnych 10 osób do pracy u każdego z członków klastra do
tworzenia spakietyzowanych usług i obsługi zapytań i klientów platformy.
Ocena konkretnych rozwiązań, ich poprawność i wpisywanie się w zasady
konkursu, będzie przedmiotem szczegółowych analiz Komisji Oceniającej
Projekty na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.
Jednakże, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu o dofinansowanie w ramach
poddziałania 1.3.2 POPW mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się
z co najmniej 10 przedsiębiorców, gdzie każdy z nich jest MSP prowadzącym
działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
Konsorcjum to grupa podmiotów wspólnie realizujących projekt (co najmniej
10 MSP), działających na podstawie umowy konsorcjum. W imieniu i na rzecz
członków konsorcjum działa wnioskodawca, z zastrzeżeniem, że wnioskodawcą
jest tylko Lider konsorcjum.
Należy mieć na uwadze, że zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi
Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 realizacja
projektu przez konsorcjum MŚP w ramach tego poddziałania będzie musiała
prowadzić do stworzenia sieciowych i innowacyjnych produktów
wykorzystujących istniejący w makroregionie potencjał (walory i atrakcje
makroregionu są traktowane wyłącznie jako czynniki, w oparciu o które można
budować aktywność MŚP w zakresie tworzenia innowacyjnych produktów).
Produkt sieciowy to gotowa do sprzedaży, spakietyzowana oferta oparta
o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących
jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny wyróżnik (markę) produktu.
Planowany w ramach projektu produkt (poza cechami produktu sieciowego) musi
być również innowacyjny (innowacja produktowa – zgodnie z kryterium
merytorycznym rankingującym nr 1 „Innowacyjność produktu”).
Elementy wchodzące w skład produktu sieciowego (oferowane usługi, produkty)
nie mogą stanowić działalności wykluczonych, a przedmiot projektu musi
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wpisywać się we wspólne obszary inteligentnych specjalizacji województw
Polski Wschodniej (RIS).

Kategoria 1: Pytania ogólne
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Kategoria 2: Pytania dotyczące Wnioskodawcy
Idź do spisu treści

Pytanie 13:

Czy w powiązaniu kooperacyjnym mogą uczestniczyć podmioty powiązane?
Oraz czy w przypadku składu konsorcjum składającego się z 10 podmiotów z
których np. cztery podmioty są powiązane (ale dalej spełniają wymóg MSP)
wymóg konsorcjum składającego się z 10 przedsiębiorców zostanie spełniony ??
czy w przypadku podmiotów powiązanych mogą one być uczestnikami
konsorcjum ale, minimalny próg 10 podmiotów dotyczy podmiotów
samodzielnych ?

Kategoria 2: Pytania dotyczące Wnioskodawcy

Brak jest zakazu powiązań osobowych i kapitałowych między członkami
konsorcjum. Należy jednak pamiętać, że istotną kwestią w procesie oceny statusu
przedsiębiorstwa jest również kwestia powiązań z innymi podmiotami i może to
mieć wpływ na spełnianie kryteriów kwalifikujących dany podmiot do sektora
MŚP.
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Kategoria 3: Koszty kwalifikowane
Idź do spisu treści

Pytanie 33:

Kategoria 3: Koszty kwalifikowane

pytanie dotyczące następującego punktu regulaminu konkursu 1.3.2 Tworzenie
sieciowych produktów przez MŚP (§5 ust. 5 pkt 3 regulaminu):
3) maksymalny udział wydatków inwestycyjnych (rozliczanych na
podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową, rozbudową,
przebudową i wyposażeniem miejsc noclegowych nie może przekroczyć
15% wszystkich kosztów kwalifikowalnych;
Jak należy w tym przypadku rozumieć zwrot "miejsca noclegowe"?
Czy jest on ściśle powiązany z pojęciem bazy noclegowej i dotyczy
budowy/rozbudowy/przebudowy i wyposażenia obiektów noclegowych dla
turystów (np w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych)?
Czy w projektach z branży medycznej, które przewidują budowę ośrodków
opiekuńczo-leczniczych i ich działalność związana jest m.in. z opieką
całodobową, budowa tego typu obiektów również zostanie zakwalifikowana jako
budowa miejsc noclegowych?
Zapis: maksymalny udział wydatków inwestycyjnych (rozliczanych na podstawie
ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową, rozbudową, przebudową
i wyposażeniem miejsc noclegowych nie może przekroczyć 15% wszystkich
kosztów kwalifikowalnych oznacza, że łączna kwota wydatków inwestycyjnych
(rozliczanych na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową,
rozbudową, przebudową i wyposażeniem miejsc noclegowych będzie mogła być
uznana za kwalifikowalne tylko do pułapu 15% wszystkich wydatków
poniesionych w ramach projektu uznanych za kwalifikowalne. Wydatki
przekraczające wskazany próg będą wydatkami niekwalifikowalnymi.
Określenie „budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie miejsc
noclegowych” należy rozumieć szeroko - jako inwestycję w obiekt, z którym
związane są miejsca noclegowe, bez zawężania tego pojęcia jedynie do branży
turystycznej.
Koszty budowy nieruchomości związanej z miejscami noclegowymi powinny być
wliczane do limitu 15% w całości.

Pytanie 34:

W Regulaminie naboru w §4 ust. 3 widnieje zapis: „Dofinansowane projekty
muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów
pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu,
stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą
obejmować infrastruktury noclegowej.” W §5, ust. 5, pkt 3 widnieje zapis:
„maksymalny udział wydatków inwestycyjnych (rozliczanych na podstawie ust.
3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową, rozbudową, przebudową i wyposażeniem
miejsc noclegowych nie może przekroczyć 15% wszystkich kosztów
kwalifikowalnych”.
Powyższe zapisy budzą nasze wątpliwości interpretacyjne, w związku z
powyższym zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:
1. Czy w świetle powyższych zapisów obecny konkurs wyklucza inwestycję w
klinikę medyczną (oddział szpitalny) z łóżkami szpitalnymi?
2. Czy w ramach produktu jakim będzie turystyka medyczna inwestycję w część
kliniki tj. w budynek w którym będą łóżka szpitalne wyłącznie dla pacjenta
(którego rodzina zamieszkiwać będzie w stowarzyszonym i istniejącym w ramach
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sieci hotelu) należy zakwalifikować w rozumieniu regulaminu do miejsc
noclegowych?
3. Czy zatem koszty inwestycji w część kliniki tj. w budynek w którym będą łóżka
szpitalne wyłącznie dla pacjenta należy uznać za koszty kwalifikowane które nie
mogą przekroczyć 15% wszystkich kosztów kwalifikowanych?

Kategoria 3: Koszty kwalifikowane

Na podstawie własnej analizy dokumentów programowych konkursu oraz
definicji prawnych - w naszej ocenie nie można uznać miejsca w szpitalu jako
miejsca noclegowego. Celem „miejsca noclegowego” jest zapewnienie noclegu
w danej lokalizacji a walorami może być zróżnicowanie jakościowe.
Definicyjnie należałoby miejsca noclegowe zakwalifikować do obszaru
gospodarki Turystyka i w zakresie uregulowań prawnych rozpatrywać w
obszarze obrotu gospodarczego związanego z turystyką. Natomiast
opracowywany przez nas produkt sieciowy (usługi medyczne oferowane przez
klinikę) należy do branży Ochrona Zdrowia.. Łóżka szpitalne należy
rozpatrywać w kontekście niezbędnej składowej usługi jaką jest usługa
medyczna i w żaden sposób nie jest celem tej usługi zapewnienie noclegu.
Jednak to Państwa wykładnia będzie dla nas wiążąca.
Zapis: maksymalny udział wydatków inwestycyjnych (rozliczanych na podstawie
ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową, rozbudową, przebudową
i wyposażeniem miejsc noclegowych nie może przekroczyć 15% wszystkich
kosztów kwalifikowalnych oznacza, że łączna kwota wydatków inwestycyjnych
(rozliczanych na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową,
rozbudową, przebudową i wyposażeniem miejsc noclegowych będzie mogła być
uznana za kwalifikowalne tylko do pułapu 15% wszystkich wydatków
poniesionych w ramach projektu uznanych za kwalifikowalne. Wydatki
przekraczające wskazany próg będą wydatkami niekwalifikowalnymi.
Określenie „budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie miejsc
noclegowych” należy rozumieć szeroko - jako inwestycję w obiekt, z którym
związane są miejsca noclegowe, bez zawężania tego pojęcia jedynie do branży
turystycznej.
Koszty budowy nieruchomości związanej z miejscami noclegowymi powinny być
wliczane do limitu 15% w całości.

Pytanie 35:

Czy jeśli w ramach projektu planujemy zakup kajaków - główną atrakcją
produktu sieciowego będą atrakcje na wodzie - to czy zakup przyczepki do
przewozu tych kajaków też będzie wydatkiem kwalifikowalnym?
Ocena konkretnych rozwiązań, ich poprawność i wpisywanie się w zasady
konkursu, będzie przedmiotem szczegółowych analiz Komisji Oceniającej
Projekty na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.
Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 13 lit. a rozporządzenia nr 651/2014,
nie jest możliwe udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej wspierającej
działalność w sektorze transportu i związanej z nim infrastruktury. Zgodnie
z art. 2 pkt 45 rozporządzenia nr 651/2014, transport oznacza transport pasażerski
powietrzny, morski, drogowy lub kolejowy i wodny śródlądowy lub towarowy
transport zarobkowy.
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