Schemat 1.5 A
Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP - unowocześnienie/zmiana rozwiązań produkcyjnych i
procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle.
PYTANIA I ODPOWIEDZI: DIP zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie www.dip.dolnyslask.pl dotyczą
konkursu 1.5.A ogłoszonego w dniu 31.08.17r

--------------------------------------------------------------------------------

1. Chciałbym uzyskać odpowiedź na kilka pytań związanych z konkursem 1.5.1.A (rzemieślnicy):
Co należy rozumieć pod pojęciem: "zaświadczenie potwierdzające posiadanie wybranych kwalifikacji
zawodowych w zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła" w kwestii bycia
rzemieślnikiem? Kto może wydać takie zaświadczenie? W naszej sytuacji prowadzimy spółkę cywilną
prowadzącą zakład fotograficzny. Spośród trojga wspólników dwaj posiadają tytuły mistrzowskie (mistrz
fotograf) jeden zaś nie.
- Kwalifikacje zawodowe rzemieślnika reguluje Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. Niestety w
regulaminie konkursu (pkt. 6) wykluczono tego typu działalność.
Jaka cześć kosztów kwalifikowanych może być przeznaczona na koszty związane z przygotowaniem
projektu (np. opłata dla podmiotu przygotowującego wniosek)?
- Limit wynosi do 8% wydatków kwalifikowalnych projektu. Napisanie wniosku o dofinansowanie projektu, nie
jest objęte dofinansowaniem.
Czy termin złożenia wniosku ma wpływ na punktacje? (np. szybciej = większa ilość punktów)
- Nie, każdy wniosek ma równe szanse.
Czy fakt, iż podmiot rozlicza się z urzędem skarbowym na zasadzie karty podatkowej oraz nie
prowadzi w związku z tym szczegółowych ewidencji rachunkowych (jedynie kasa fiskalna) ma wpływ na
możliwość ubiegania się o dofinansowanie?
- Taki podmiot może ubiegać się o dofinansowanie.
Jaki jest wymagany okres trwałości projektu?
- Okres trwałości projektu to 3 lata od ostatniej płatności która zostanie przekazana beneficjentowi.

2. W związku z ogłoszeniem konkursu 1.5.1A pojawił się szereg niejasności, proszę o przekazanie
Państwa wytycznych i wiążących interpretacji.
Czy w ramach konkursu będzie wymagane przedstawienie środków finansowych na realizację inwestycji
(np. saldo konta bankowego Wnioskodawcy lub promesa kredytowa) ?
- Informacje w tym zakresie określono w instrukcji wypełniania wniosku (str. 43-44) :
http://dip.dolnyslask.pl/images/1.5A_horyzontalny/Instrukcja_1_5_A-rzemie%C5%9Blnicy.pdf
Czy Wnioskodawcą może być spółka cywilna ? (mikroprzedsiębiorstwo).
- Wnioskodawcą może być spółka cywilna, która nie przekracza statusu mikroprzedsiębiorstwa (także po
zsumowaniu z powiązanymi podmiotami).
W regulaminie czytamy: "Za dowody kwalifikacji zawodowych rzemieślnika uznaje się:
I) dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej lub ponadgimnazjalnej szkoły o profilu technicznym bądź
artystycznym w zawodzie (kierunku) odpowiadającym dziedzinie wykonywanego rzemiosła;
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II) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła;
III) świadectwo czeladnicze albo tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym danemu
rodzajowi rzemiosła;
IV) zaświadczenie potwierdzające posiadanie wybranych kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu
odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła."
czy Wnioskodawca nie posiadający wykształcenie kierunkowego, ale wykonujący zawód na
podstawie - np. kursów (fryzjer), może ubiegać się do dofinansowanie?
- Tak, jeżeli posiada udokumentowane posiadanie kwalifikacji dopuszczających do wykonywania takiego
zawodu oraz jego działalność jest zgodna z tymi kwalifikacjami. Zakres projektu musi być powiązany z dziedzina
rzemiosła, której dotyczy świadectwo kwalifikacji zawodowej wnioskodawcy.
W ustawie o rzemiośle - nie ma wykazu zawodów rzemieślniczych, proszę o wskazanie jakie zawody
są uprawnione do ubiegania się do dofinansowanie w ramach tego konkursu.
- Nie ma wykazu zawodów rzemieślniczych, jedynie w regulaminie konkursu wskazano wykluczone podmioty.
Analiza finansowa niezbędna do dołączenia do wniosku o dofinansowanie jest dość rozbudowaną
opcją, szczególnie dla konkursu o dofinansowaniu maks. 34 000 tys., czy planujecie Państwo zmianę /
uproszczenie tego dokumentu. ?
- Ten dokument nie będzie zmieniany. Jeżeli Wnioskodawca błędnie wypełni to jest możliwość jednokrotnej
korekty w trakcie oceny formalnej.

3. Czy do wniosku należy dołączyć analizę finansową + tabele w Excelu?
- Wypełnioną analizę finansową proszę załączyć w plikach Excel, a jej opis sporządzić w odpowiednim polu we
wniosku o dofinansowanie.

4. Proszę o odpowiedź na poniższe kwestie:
Koszty kwalifikowalne: Kwota pomocy przyznana będzie na :
• koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - czy mogą to być
używane środki trwałe?
Dzierżawa/najem instalacji lub maszyn musi mieć formę leasingu finansowego i obejmować obowiązek
zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy.
Wartości niematerialne i prawne kwalifikują się do obliczania kosztów inwestycyjnych, jeżeli spełniają
następujące warunki:
a) mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby zakładu otrzymującego pomoc;
b) muszą podlegać amortyzacji;
c) należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą; oraz
d) muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać związane z
projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej trzy lata.
• wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu, - czy to mogą być koszty związane z
przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej?
- Istnieje możliwość zakupu używanego środka trwałego, który spełnia warunki określone w pkt. 6.3 w
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
Natomiast sporządzenie wniosku o dofinansowanie nie może być wydatkiem kwalifikowanym, dofinansowane
mogą być jedynie dodatkowe dokumenty wymagane do wniosku, pod warunkiem, że taka dokumentacja jest
wymagana przez prawo krajowe bądź wspólnotowe albo przez Instytucję Zarządzającą RPO WD.

5. Czy rzemieślnik (np. mistrz cukiernictwa) prowadzący spółkę z o.o. może starać się o
dotacje?
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- Rzemieślnikiem może być jedynie: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki
cywilnej osób fizycznych. Tym samym, wszelkie inne podmioty w tym spółki prawa handlowego, nie będą
posiadały statusu rzemieślnika. Wykwalifikowany cukiernik mógłby ubiegać się o dofinansowanie, ale wyłącznie
jako osoba fizyczna prowadząca w takim charakterze działalność wpisaną do CEIDG. Zgodnie z regulaminem
konkursu spółki z o.o. nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w tym konkursie.
Czy wykaz zawodów rzemieślniczych, w których powoływane są komisje egzaminacyjne czeladnicze i
mistrzowskie jest tą listą, którą mogą się sugerować beneficjenci, aby mieć pewność, że ich wykształcenie i
wykonywany zawód jest rzemiosłem?
- Rzemieślnik obowiązany jest wykazać się dowodami kwalifikacji wydanymi przez właściwe komisje
egzaminacyjne będące podmiotami uprawnionymi do certyfikowania zdobytych kwalifikacji.
Czy jest jakieś ograniczenie dot. prowadzenia działalności gospodarczej przez beneficjenta, np.
powyżej 2 lat? Jeśli nie, to czy wniosek może złożyć świeżo co powstała firma?
- Wniosek o dofinansowanie może złożyć nowo powstały podmiot.

6. Witam, proszę o udzielenie informacji, czy w ramach konkursu z działania 1.5 „Rozwój produktów i
usług w MŚP” Schemat 1.5.A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług
stosowanych w rzemiośle”, Wnioskodawcą może być Rzemieślnik prowadzący działalność na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ale podlegający
ubezpieczeniu dla rolników (w KRUS)? Czy pomiędzy ww. konkursem a naborami ogłaszanymi przez
LGD występuje linia demarkacyjna?
- Rodzaj ubezpieczenia nie determinuje możliwości /lub nie aplikowania do RPO WD. Zależy co dany rolnik
(przedsiębiorca, rzemieślnik) planuje zrealizować w danym konkursie.

7. W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach działania 1.5 RPO WD - dla rzemieślników
proszę o potwierdzenie czy opisany przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie w ramach
tego działania ?
Jednoosobowa działalność prowadzona głównie w zakresie następujących kodów PKD:
33.12.Z
Naprawa i konserwacja maszyn
25.11.Z
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
25.62.Z
Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Posiadane kwalifikacje zawodowe:
- Inżynier Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn
- Certyfikaty Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa
Prowadzona działalność wpisuje się w zakres zawodu "Mechanik, monter maszyn i urządzeń" zgodnie z
wykazem komisji egzaminacyjnych widniejącym na stronie Związku Rzemiosła Polskiego
- Zgodnie z art. 3 USTAWY O RZEMIOŚLE wskazane dowody kwalifikacji są równorzędne – dyplom uczelni i
dyplom czeladniczy i można je zakwalifikować. Ponadto, jeśli zakres działalności wpisuje się w poniższy profil
kompetencji, wnioskodawca może aplikować o dofinansowanie swojego projektu.
Opis stanowiska dla:
MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ: Montuje i instaluje maszyny i urządzenia w warunkach produkcji
jednostkowej lub produkcji seryjnej na linii montażowej oraz zajmuje się ich eksploatacją i naprawą; wykonuje
rozruch maszyn, przeglądy techniczne, konserwacje i regulacje oraz ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń.
Profil umiejętności i kompetencji zawodowych: wykonywanie prac montażowych i kontrolnych w cyklu
produkcyjnym maszyn i urządzeń z wykorzystaniem narzędzi i oprzyrządowania uniwersalnego oraz
specjalistycznego; przygotowanie części maszyn i urządzeń do montażu poprzez ustawienie ich w przyrządach i
uchwytach montażowych; montowanie, instalowanie, uruchamianie, przemieszczanie, przeprowadzanie
przeglądów technicznych, napraw bieżących, średnich i głównych maszyn i urządzeń; wykonywanie i
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naprawianie części maszyn i urządzeń oraz wykonywanie prac regeneracyjnych zużytych części; kontrolowanie
maszyn i urządzeń po naprawie, regulowanie i ustawianie według określonych parametrów eksploatacyjnych;
sprawdzanie jakości wykonanego montażu maszyn i urządzeń.

8. Witam, proszę o informacje odnośnie statusu rzemieślnika, czytałam ustawę, ale wciąż nie wiem
czy: osoba, która ukończyła szkolenie z zakresu nowoczesnej rehabilitacji funkcji poznawczych
(www.rehacom.pl) to rzemieślnik? I drugie pytanie: czy psycholog albo psychoterapeuta to
rzemieślnik?
- Zgodnie z Regulaminem konkursu (str.6,7) - do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług
hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług
leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików. Zatem, zgodnie z
poniższym zestawieniem w ramach konkursu 1.5.A – psycholog, psychoterapeuta, fizjoterapeuta należy do tzw.
wolnych zawodów i nie może ubiegać się o dofinansowanie.
Zestawienie „wolnych zawodów” na potrzeby konkursu: adwokat, aptekarz, architekt, biegły rewident, broker
ubezpieczeniowy, doradca inwestycyjny, doradca podatkowy, inżynier budownictwa, komornik, kurator
sądowy, księgowy, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, psycholog, fizjoterapeuta, technik dentystyczny,
diagnosta laboratoryjny, felczer, makler papierów wartościowych, notariusz, pielęgniarka, położna, radca
prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy, tłumacz przysięgły, syndyk, nauczyciel w zakresie
świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny.

9. Czy w ramach konkursu można uwzględnić również roboty budowlane? Lokal fryzjerski chciałby
dostosować lokal dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Chce kupić m.in.
umywalkę dostoswana dla osób niepełnosprawnych. Ale chciałby poszerzyć wejście do lokalu tak
aby można było wjechać wózkiem inwalidzkim. Dzisiaj jest to niemożliwe – zbyt wąskie wejście. Czy
takie roboty budowlane polegające na poszerzeniu wejścia można ująć jako koszt kwalifikowalny w
ramach niniejszego konkursu?
- W konkursie 1.5. A, zgodnie z zapisami Regulaminu, pkt. 14 – kwota pomocy przyznana będzie na: koszty
inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
wydatki związane
z przygotowaniem dokumentacji projektu, wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem/ koszty
osobowe związane z zarządzaniem projektem z tytułu umowy o pracę.
Zaznaczyć należy, że inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe to też „budowlanka”, dlatego koszty związane
z robotami budowlanymi, jako dodatkowy koszt niezbędny do realizacji projektu, mogą zostać uznane za
kwalifikowane.
Zgodnie
z
wytycznymi
programowymi
w
działaniu
1.5,
wydatki
na
budowę/przebudowę/rozbudowę/modernizację nieruchomości mogą wynieść maksymalnie 25% całkowitych
wydatków kwalifikowalnych całego projektu.
Projekt musi zgodnie z dokumentacją konkursowa spełnić warunek innowacyjności - unowocześnienia/zmiany
rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle.

10. Spółka cywilna składająca się z trzech wspólników (rzemieślników) zatrudnia 26 osób, więc jako
spółka cywilna nie mogłaby startować w konkursie 1.5, bo nie jest mikroprzedsiębiorstwem. Ale czy
każdy z osobna bądź jeden ze wspólników może złożyć wniosek? Wtedy jak wygląda sprawa z
określeniem wielkości zatrudnienia przy każdym ze wspólników z osobna?
- To zależy od procentowego podziału udziałów poszczególnych wspólników. Jeśli któryś ze wspólników będzie
miał powyżej 50% udziałów w spółce, to zatrudnienie liczone jest w 100%. Jeśli udziały w spółce nie
przekraczają 50% to zatrudnienie jest liczone proporcjonalnie adekwatnie do udziałów dla każdego wspólnika.

11. Dziękuję za odpowiedź. W takim przypadku spółka cywilna zatrudniająca 26 osób na pełen etat nie
może wziąć udziału w konkursie 1.5 dla rzemieślników, ale każdy z trzech wspólników tworzących
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spółkę cywilną, którzy mają po równo udziałów (czyli po 33,3(3)%) może złożyć osobny wniosek
(oczywiście na różny sprzęt), bo na każdego przypadałoby wtedy po 8,67 pracowników? Dobrze
rozumiem?
- Tak dobrze, pod warunkiem że jeszcze drugi warunek będzie spełniony, jeśli chodzi o mikroprzedsiębiorstwo
tj. obroty ze sprzedaży netto (w tys. EUR na koniec roku obrotowego) lub suma aktywów bilansu (w tys. EUR.)
Ponadto, zgodnie z dokumentacją konkursową: w ramach konkursu (schemat 1.5.A) dofinansowanie mogą
otrzymać projekty inwestycyjne realizowane przez rzemieślników w środki trwałe lub wartości niematerialne i
prawne. Projekty muszą dotyczyć wdrożenia innowacji produktowej i procesowej MŚP rozumianej jako
unowocześnienie bądź zmianę rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub też sposobu świadczenia usług.
Zakres projektu musi być powiązany z dziedziną rzemiosła, której dotyczy świadectwo kwalifikacji zawodowej
rzemieślnika. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa – rzemieślnicy z województwa
dolnośląskiego. Wyróżnikiem działalności rzemieślniczej jest konieczność posiadania przez rzemieślnika
formalnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych.

12. Jeszcze mam pytanie dot. już samej formy składania wniosku, mianowicie określenia nazwy
beneficjenta, oraz wykazania wyników finansowych beneficjenta, a także zabezpieczenia inwestycji.
Firma, która zatrudnia 26 osób to: XXXX Każdy ze wspólników ma tytuł mistrza piekarnictwa i
złożyłaby wniosek, bo osobno na każdego wspólnika przypada zatrudnienie w wysokości 8,67 os.:
Zabezpieczenie inwestycji dla 3 wnioskodawców właścicieli spółki cywilnej: Wydruk z konta
bankowego firmy XXXX, czy prywatnego konta?
- Taka kombinacja nie jest możliwa. Skoro jako wnioskodawcy występują poszczególni wspólnicy to wyniki
finansowe i zabezpieczenia projektów muszą dotyczyć również każdego wspólnika (tj. wnioskodawcy).

13. Czyli sprowadzania finansowe XXXX musimy sztucznie dzielić na trzy tak jak liczba zatrudnionych
pracowników?
- Nie ma tu sztucznego podziału. Przecież każdy ze wspólników rozlicza się z urzędem skarbowym i przedkłada
do urzędu właściwy PIT.

14. Każdy wnioskodawca przedkłada dokumenty finansowe, czyli przy pełnej rachunkowości bilans
rachunek zysków i strat oraz przepływy pieniężne a przy uproszczonej księgowości jest to np. tak jak
w naszym przypadku Księga przychodów i rozchodów. Takie dokumenty dotyczą całej spółki a nie
osobnych wspólników. Te dokumenty podlegają późniejszej prognozie finansowej we wniosku, wiec
pytanie jak tą sprawę prawidłowo przedstawić we wniosku, który będzie składany przez wspólnika
spółki a nie spółkę.
- Należy mieć na uwadze fakt, że każdy z tych podmiotów może prowadzić działalność poza s.c. Nie wiemy jak
wygląda działalność każdego ze wspólników. Jeśli jedyną działalnością prowadzoną przez wspólników jest tylko
to co wykazane jest w s.c. to faktycznie do projekcji finansowej należy sztucznie wydzielić część dla każdego ze
wspólników, a potwierdzeniem tego są PIT-y za poszczególne lata które przedkłada każdy ze wspólników do
Urzędu Skarbowego. W takiej sytuacji należy się zastanowić, czy składanie wniosków ma sens. Skoro wspólnicy
nie prowadzą działalności innej niż ta związana ze spółką cywilną - to takie podmioty nie posiadają również
zasobów osobowych i technicznych do realizacji projektu. Należy pamiętać, że opisane zatrudnienie należy do
s.c., a nie do wspólników.

15. Mając na uwadze zasady konkursu 1.5 dla rzemieślników wartość projektu nie może przekroczyć 50
tys. zł brutto. „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020” po ostatniej aktualizacji z 23.08.2017 wskazują na obowiązek publikowania zapytań
ofertowych na Państwa stronie internetowej, co zostało wprowadzone do rozdziału 6.5.2. Zasada
konkurencyjności, która dotyczy zamówień powyżej 50 tys. zł netto. Jeśli w działaniu 1.5 wartość
zamówienia to mniej niż 50 tys. netto wnioskodawca powinien sugerować się rozdziałem 6.5.1
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Rozeznanie rynku. Pytanie jak beneficjent ma poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia
sprzętu, gdy chce zrobić to od razu po złożeniu wniosku do działania 1.5?
- Dla zamówień w zakresie wartości 20-50 tys. PLN netto obowiązuje procedura opisana w „Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” jako „rozeznanie rynku”. Nie wymaga ona
upubliczniania zapytań na stronie wskazanej przez DIP, może to być strona beneficjenta/wnioskodawcy.

16. Witam, proszę o udzielenie informacji, czy w ramach konkursu nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-264/17
(Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP - unowocześnienie/ zmiana
rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle
Mikroprzedsiębiorstwa – rzemieślnicy), podatek VAT może być wydatkiem kwalifikowalnym?
- W ramach konkursu nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-264/17 (Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej
i procesowej MŚP – unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu
świadczenia usług stosowanych w rzemiośle Mikroprzedsiębiorstwa – rzemieślnicy) podatek VAT może być
wydatkiem kwalifikowalnym.
Warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków (w tym VAT) finansowanych z Regionalnych
Programów Operacyjnych, w tym podatku od towarów i usług regulują aktualne wytyczne Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia
19.07.2017
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
Podatki i inne opłaty, w szczególności podatek VAT, mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne tylko wtedy,
gdy brak jest prawnej możliwości ich odzyskania na mocy prawodawstwa krajowego.
Podatek VAT co do zasady nie jest wydatkiem kwalifikowalnym. Jego dofinansowanie jest możliwe po łącznym
spełnieniu następujących warunków:
a) był uwzględniony we wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność;
b) został naliczony na podstawie prawidłowo wystawionych faktur;
c) został faktycznie poniesiony;
d) został naliczony w związku z nabyciem robót budowlanych, towarów, usług czy składników majątku
uznanych za kwalifikowalne w projekcie;
e) jest niemożliwy do odzyskania (beneficjent lub inny podmiot realizujący/wdrażający projekt, np. partner w
projekcie nie mają prawnej możliwości jego odzyskania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług).

17. Posiadam firmę zarejestrowana w innym województwie ale posiadam oddział na terenie
województwa dolnośląskiego, jednak zakupione narzędzia w ramach dotacji będą służyły w
zakładzie na terenie innego województwa, na dolnym śląsku prowadzę tylko sprzedaż, czy w takiej
sytuacji mogę aplikować o środki?
- Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020
musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego. Stąd też nie jest możliwe
otrzymanie dofinansowania na zakup środków trwałych lub innych kwalifikowanych wydatków do zakładu,
który mieści się w innym województwie.

18. Mam pytanie, czy jak jestem fotografem skończyłem technikum fotograficzne zakończone zdanym
państwowym egzaminem na fototechnika i prowadzę od ponad dwóch lat własną działalność
gospodarczą czy mogę starać się o dotacje z tego projektu: 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP /
1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskiego
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- Zgodnie z Regulaminem konkursu (str. 6.7) do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług
hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług
leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.

19. Czy do ustalenia wielkości przedsiębiorstwa pod kątem ilości zatrudnionych pracowników, jako
osoby zatrudnione liczymy również młodocianych pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w
celu przygotowania zawodowego ? (kodeks pracy dział dziewiąty).
- Proszę o przeanalizowanie ustalenia wielkości przedsiębiorstwa zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia
Komisji WE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.) Definicja MŚP, art. 5 Liczba personelu:
Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy (RJP), to jest liczbie pracowników
zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu
całego uwzględnianego roku referencyjnego. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, osób, które
pracowały w niepełnym wymiarze godzin, bez względu na długość okresu zatrudnienia, lub pracowników
sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJP. W skład personelu wchodzą:
a) pracownicy;
b) osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa
krajowego;
c) właściciele-kierownicy;
d) partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.
Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu
zawodowym nie wchodzą w skład personelu. Nie wlicza się okresu trwania urlopu macierzyńskiego ani
wychowawczego.

20. Czy alpinista przemysłowy jest rzemieślnikiem?
- Odpowiadając na pytanie, czy alpinista wykonujący prace wysokościowe może być zaliczony do listy
rzemieślników - o ile prowadzenie jednoosobowej działalności lub innych form działalności wymienionych w
ustawie o rzemiośle pozwala go zaliczyć do działalności rzemieślniczej (nie znalazł się w działalności
„wykluczonej”, to problemem może być dowód posiadania kwalifikacji. Z pewnością Izby rzemieślnicze nie
potwierdzają takich kwalifikacji. O ile wiadomo, nie wydaje się dyplomu lub świadectwa ukończenia szkoły
wyższej lub ponadgimnazjalnej o profilu technicznym bądź artystycznym w zawodzie kierunku odpowiadającym
dziedzinie wykonywanego rzemiosła – w tym wypadku uprawnień alpinistycznych. Jest wprawdzie punkt
mówiący: Rzemieślnik obowiązany jest wykazać się innymi dowodami kwalifikacji niż określone w ust. 1, jeżeli z
przepisów odrębnych ustaw wynika obowiązek posiadania takich kwalifikacji. Możliwe byłoby więc uznanie
kwalifikacji do prac wysokościowych, jeżeli jakaś regulacja wymaga takich kwalifikacji i wskazuje podmioty
uprawnione do certyfikowania.
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