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z dnia 8 kwietnia 2016 r.

Pytanie 1: Czy w ramach Poddziałania 3.4.4 możliwe jest dofinansowanie dla producentów
instalacji do wytwarzania biopaliw z odpadowych olejów roślinnych pochodzących z gastronomii?
Odpowiedź: Zgodnie z Regulaminem konkursu dofinansowanie mogą uzyskać producenci urządzeń
finalnych lub ich kluczowych i wyspecjalizowanych komponentów wykorzystywanych do produkcji
biokomponentów oraz biopaliw II i III generacji. Biopaliwa II generacji wytwarzane są z surowców,
które nie stanowią składników pożywienia. Wobec powyższego producenci instalacji, będących
przedmiotem zapytania mogą uzyskać wsparcie w ramach niniejszego konkursu.

Pytanie 2: Czy możliwe jest dofinansowanie dla producentów instalacji do produkcji biopaliw z
olejów roślinnych (np. rzepakowego) z odmian selekcjonowanych w kierunku produkcji biopaliw,
odmiany takie mogą pozwalać na uzyskanie biopaliw o wyższych o kilka procent parametrów?
Odpowiedź: W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie projektu, w którym
przeprowadzony zostanie dowód, że wspierany będzie producent urządzeń finalnych lub ich
kluczowych i wyspecjalizowanych komponentów, wykorzystywanych między innymi do produkcji
biokomponentów oraz biopaliw II lub III generacji. Jeśli wnioskodawca wykaże, że produkowane
przez niego urządzenia będą służyć do produkcji biopaliw lub biokomponentów z surowców, które
nie stanowią konkurencji dla składników pożywienia i/lub takich, które zostały zmodyfikowane na
etapie uprawy przy pomocy molekularnych technik biologicznych w celu udoskonalenia procesu
przemiany biomasy w biopaliwo projekt może zostać uznany za kwalifikowalny.

Pytanie 3: Czy możliwe jest dofinansowanie na zakup aparatury badawczej koniecznej do
weryfikacji czy produkowane instalacje wytwarzają biopaliwa spełniające obowiązujące normy?
Odpowiedź: Katalog kosztów kwalifikowanych dla Poddziałania 3.4.4 nie określa jednoznacznego
wykazu środków trwałych kwalifikowalnych do dofinansowania, jednak zakup aparatury badawczej,
również służącej badaniu jakości wytwarzanych produktów, możliwy jest do dofinansowania w
ramach Podziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. Warto jednak zwrócić
uwagę, że pewne elementy pomiarowe mogą stanowić część linii/instalacji produkcyjnej, jednak
uzasadnienie w kontekście niezbędności do procesu produkcyjnego powinno zostać przedstawione
we wniosku i będzie podlegało ocenie na etapie oceny merytorycznej.

Pytanie 4: Jak należy rozumieć pojęcie „zwiększenia zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu”
zawarte w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 w kontekście regionalnej pomocy
inwestycyjnej?
Odpowiedź: Należy przez to rozumieć inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne
i prawne służącą zwiększeniu produkcji/ilości świadczonych usług, z zastrzeżeniem że inwestycja nie
może mieć charakteru wyłącznie odtworzeniowego.
Przykład: Przedsiębiorca przy wykorzystaniu obecnych zasobów technicznych produkował miesięcznie
1 000 kolektorów słonecznych. Po zrealizowaniu projektu będzie produkował miesięcznie 1 500
kolektorów.

Pytanie 5: Jak należy rozumieć pojęcie „dywersyfikacja produkcji zakładu” zawarte w
Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 w kontekście regionalnej pomocy inwestycyjnej?
Odpowiedź: Należy przez to rozumieć inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne służące zróżnicowaniu asortymentu produkcji lub usług poprzez
wprowadzenie
w
zakładzie
produkcji
nowych
produktów/usług
dotąd
nie
wytwarzanych/świadczonych przez ten zakład. W takim przedsięwzięciu wszystkie wydatki
przewidziane w projekcie muszą być niezbędne z punktu widzenia nowych produktów/usług, których
wprowadzenie do oferty stanowić musi rezultat projektu.
Przykład: Przedsiębiorca przed realizacją projektu produkował wyłącznie kolektory słoneczne.
Natomiast po zrealizowaniu projektu uruchomi również produkcję automatyki dedykowanej do
instalacji solarnych.

Pytanie 6: Jak należy rozumieć pojęcie „zasadnicza zmiana procesu produkcji istniejącego zakładu”
zawarte w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 w kontekście regionalnej pomocy
inwestycyjnej?
Odpowiedź: W takim przypadku działania inwestycyjne powinny koncentrować się na głównych
procesach, a nie na czynnościach, które tylko pośrednio lub w niewielkim stopniu wpływają na
poprawę działalności gospodarczej. W szczególności nie jest zatem zasadniczą zmianą procesu
produkcji inwestycja umożliwiająca wytwarzanie produktów za pomocą podobnego do dotychczas
posiadanego zaplecza technicznego, zmienionego w stopniu nieznacznym tj. bez istotnej zmiany jego
parametrów technicznych lub funkcjonalnych, czy też polegająca wyłącznie na poprawie warunków
pracy na danym stanowisku.
Przykład: Przedsiębiorca dotychczas produkował kolektory w oparciu o linię technologiczną
obsługiwaną ręcznie, a po zrealizowaniu projektu produkcja ta stanie się w pełni zautomatyzowana.

Pytanie 7: W związku z ubieganiem się o regionalną pomoc inwestycyjną proszę o informację, w
jaki sposób należy udowodnić spełnienie warunku kwalifikowlaności wydatków jeśli projekt będzie
polegał na dywersyfikacji produkcji zakładu? W szczególności proszę o wyjaśnienie, jak wykazać, iż
koszty kwalifikowalne przekroczą o co najmniej 200% wartość księgową ponownie
wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac?
Odpowiedź: Przede wszystkim należy przedstawić stosowne wyjaśnienia we wniosku. Uzasadnienie
powinno zawierać informację o wartości księgowej aktywów dotychczas posiadanych i planowanych
do ponownego wykorzystania w związku z dywersyfikacją produkcji zakładu tj. produkcją nowych,
dotychczas niewytwarzanych przez zakład produktów. Wartość księgową tych aktywów należy ustalić
odnosząc się do roku obrotowego poprzedzającego rozpoczęcie prac inwestycyjnych dotyczących
projektu. W uzasadnieniu tym należy podać informację na podstawie jakich dokumentów księgowych
ustalono wartość księgową ww. aktywów. Koszty zaplanowane w projekcie będą mogły zostać
uznane za kwalifikowane o ile przekraczają o co najmniej 200% wartość księgową ww. aktywów.
Przykładowym dokumentem, na podstawie którego możliwe jest pozyskanie takich informacji jest
ewidencja środków trwałych, tabele amortyzacyjne środków trwałych, bądź wydruki z konta
księgowego dla amortyzacji środków trwałych. Na moment ubiegania się o dofinansowanie w ramach
regionalnej pomocy inwestycyjnej Wnioskodawca nie musi dołączać powyższych dokumentów,
jednakże powinien być przygotowany do okazania ich w okresie realizacji projektu.

Pytanie 8: W związku z ubieganiem się o regionalną pomoc inwestycyjną proszę o informację, w
jaki sposób należy udowodnić spełnienie warunku kwalifikowalności wydatków jeśli projekt będzie
polegał na zmianie procesu produkcji istniejącego zakładu? W szczególności proszę o wyjaśnienie,
jak wykazać, iż koszty kwalifikowalne przekraczają koszty amortyzacji aktywów związanej z
działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych?
Odpowiedź: Przede wszystkim należy przedstawić stosowne wyjaśnienie we wniosku. W celu
zobrazowania spełniania definicji „zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego istniejącego zakładu”
konieczne jest przedstawienie stanu istniejącego w przedsiębiorstwie przed rozpoczęciem
planowanej inwestycji, zdiagnozowanie słabych stron i wykazanie, w jaki sposób realizacja projektu
przyczyni się do poprawy tego stanu. W uzasadnieniu tym należy również wymienić aktywa związane
z działalnością, która będzie podlegać modernizacji i obliczyć odpowiadające im koszty amortyzacji w
ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych wraz ze wskazaniem dokumentów księgowych, na
podstawie których pozyskano ww. dane. Koszty zaplanowane w projekcie będą mogły zostać uznane
za kwalifikowane o ile są wyższe niż ww. koszty amortyzacji aktywów, związanych z modernizowaną
działalnością we wskazanym okresie. Przykładowym dokumentem, na podstawie którego możliwe
jest pozyskanie takich informacji jest ewidencja środków trwałych, tabele amortyzacyjne środków
trwałych, bądź wydruk z konta dla amortyzacji środków trwałych. Na moment ubiegania się o
dofinansowanie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej Wnioskodawca nie musi dołączać
powyższych dokumentów, jednakże powinien być przygotowany do okazania ich w okresie realizacji
projektu.

Pytanie 9: Czy zakup gruntu pod nową inwestycję stanowi już rozpoczęcie prac?
Odpowiedź: Nie, należy tu zaznaczyć, iż rozpoczęcie prac oznacza rozpoczęcie robót budowlanych
związanych z inwestycją albo pierwsze wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne
zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi

najpierw. Zakupu gruntów oraz wykonanie prac przygotowawczych, takich jak uzyskiwanie zezwoleń i
wykonanie wstępnych studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac.

