KOMUNIKAT
dotyczący konkursu nr RPKP.01.04.02-IZ.00-04-123/17
ogłoszonego w ramach Poddziałania 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu,
schemat: wsparcie IOB w celu świadczenia specjalistycznych usług

W związku z licznymi pytaniami wnioskodawców dotyczącymi różnych aspektów ww. konkursu
Instytucja Zarządzająca RPO WK-P uprzejmie informuje, co następuje.

1. Wskaźnik rezultatu bezpośredniego.
W Podrozdziale 9.3 Wskaźniki produktu i rezultatu Regulaminu konkursu nr RPKP.01.04.02-IZ.0004-123/17 wskazano, że wnioskodawca, we wniosku o dofinansowanie projektu (w sekcji I.1.) ma
obowiązek wybrać wszystkie te wskaźniki produktu i rezultatu, które będą odzwierciedlać specyfikę
jego przedsięwzięcia oraz jego cele. Na liście ujętej poniżej przedmiotowego zapisu w ramach
wskaźnika rezultatu bezpośredniego wskazano wyłącznie wskaźnik pn. „Liczba przedsiębiorstw
korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje
otoczenia biznesu [szt.]”.
Natomiast w kryteriach wyboru projektów dla konkursu nr RPKP.01.04.02-IZ.00-04-123/17 w ramach
kryterium B.3 Projekt jest zgodny z typami projektów przewidzianymi do wsparcia w ramach
Poddziałania 14.2 dopuszczono:
1. Budowę sieci współpracy IOB dotyczącej innowacyjnej działalności gospodarczej w celu
świadczenia zaawansowanych usług dla MŚP.
2. Wsparcie infrastrukturalne i szkoleniowo-doradcze IOB w celu umożliwienia świadczenia
specjalistycznych usług.
Zgodnie z definicją specjalistycznych usług przytoczoną w przedmiotowym kryterium są to
usługi, które posiadają cechy usługi zaawansowanej, zatem wnioskodawca w przypadku
realizacji typu projektu nr 2 powinni wybrać jako wskaźnik rezultatu bezpośredniego wskaźnik

pn. „Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub
ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu [szt.]”.
2. Omyłka pisarka w kryterium C.2.3 Realizacja wskaźnika dla Poddziałania 1.4.2.

W kryterium C.2.3 Realizacja wskaźnika dla Poddziałania 1.4.2. w drugiej części podkryterium
pierwszego cyt.:
„liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego, poprzez usługi
wypracowane ramach projektu, w rok po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu:
 nie więcej niż 10 usług – 2 pkt;
 powyżej 10, nie więcej niż 20 usług – 4 pkt;
 powyżej 20 usług – 6 pkt.”
popełniono omyłkę pisarską polegająca na punktowaniu liczby usług zamiast liczy przedsiębiorstw.
Powinno być:
„liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego, poprzez usługi
wypracowane ramach projektu, w rok po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu:
 nie więcej niż 10 przedsiębiorstw– 2 pkt;
 powyżej 10, nie więcej niż 20 przedsiębiorstw – 4 pkt;
 powyżej 20 przedsiębiorstw – 6 pkt.”

3. Zmiany dotyczące obowiązku wypełniania studium wykonalności.
W związku z licznymi prośbami wnioskodawców o uproszczenie wzoru studium wykonalności
Instytucja Zarządzająca RPO WK-P postanowiła:
•

w przypadku projektów zawierających element infrastrukturalny (tj. odbudowę, rozbudowę,
nadbudowę lub przebudowę obiekt) utrzymać obowiązek wypełniania pełnego studium
wykonalności,

•

w przypadku projektów, które nie zawierają elementu infrastrukturalnego dopuścić możliwość
załączenia uproszczonego studium wykonalności w zakresie części opisowej oraz w zakresie tabel
finansowo-ekonomicznych.
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SPIS ELEMENTÓW STUDIUM WYKONALNOŚCI
Sekcja A. Tytuł projektu
Sekcja B. Analiza instytucjonalna
B.1. Nazwa wnioskodawcy
B.2. Doświadczenie wnioskodawcy
Sekcja C. Identyfikacja projektu i opis celów projektu
C.1. Lokalizacja projektu
C.2. Opis i cele projektu wraz z uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu
C.3. Odniesienie do celu działania/poddziałania wskazanego w RPO WK-P na lata 2014-2020
C.4. Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji
C.5. System zarządzania projektem
C.6.Uwarunkowania prawne realizacji projektu
C.7. Analiza występowania pomocy publicznej w projekcie
Sekcja D. Analiza finansowa projektu
D.1. Założenia do analizy finansowej + określenie źródeł finansowania projektu
D.2. Analiza finansowa
Sekcja E. Analiza kosztów i korzyści
Sekcja F. Analiza ryzyka i wrażliwości (tylko dla dużych projektów)

Wzór uproszczonego studium został zamieszczony pod powyższym komunikatem.

