
Najczęściej zadawane 
pytania dotyczące Sektorowego 
Programu Operacyjnego — Wzrost 
Konkurencyjności Przedsiębiorstw

1. Kiedy najwcześniej można rozpocząć inwestycję,
aby poniesione koszty były kwalifikowane? 
Natychmiast po złożeniu wniosku, po jego wstępnej
formalnej akceptacji, czy dopiero po podpisaniu
umowy? 

Po złożeniu wniosku. Niemniej jednak do momentu podpisania
umowy o przyjmowaniu pomocy projektodawca ponosi koszty na wła-
sne ryzyko. 

2. Czy projekt może dotyczyć dokończenia 
wcześniej rozpoczętej inwestycji? 

Nie może, zabraniają tego wspólnotowe regulacje dotyczące po-
mocy dla przedsiębiorstw. 

3. Czy można duże i długotrwałe inwestycje dzielić 
na etapy i otrzymywać refinansowanie w ratach? 
Czy są jakieś dodatkowe warunki do spełnienia? 

Można, warunki płatności i terminy będą ustalane w umowie za-
wieranej z projektodawcą. Realizacja projektu inwestycyjnego
przedsiębiorstwa musi zakończyć się najpóźniej do połowy 2008 r. 

Gdzie szukać informacji o SPO-WKP? 
Dokumenty programowe:
— Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności 

Przedsiębiorstw
— Uzupełnienie Programu
Podręczniki:
— Podręcznik projektodawcy Sektorowego Programu Operacyjnego

— Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, 
— Podręcznik wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego 

— Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006

Wyżej wymienione dokumenty oraz wnioski aplikacyjne dostępne
są na stronie internetowej SPO-WKP: 

www.konkurencyjnosc.gov.pl 

Odpowiedzi na pytania udzielane są pod adresem:
konkurencyjnosc@mg.gov.pl

Informacje o SPO WKP można również uzyskać w punkcie informa-
cyjnym czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00-
15.00 znajdującym się w MGiP, Pl. Trzech Krzyży 3/5, tel. 693 50 40,
693 50 55 oraz w Departamencie Zarządzania Programem Wzrostu
Konkurencyjności Przedsiębiorstw, tel. 628 09 62, 628 74 96

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORSTW 

— NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Wydawca
URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa
http://www.ukie.gov.pl
e-mail: info@mail.ukie.gov.pl
we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Pracy

Skład
POLCEN Sp. z o.o. 
00-503 Warszawa, ul. Żurawia 32/34
http://www.polcen.com.pl
e-mail: wydawnictwo@polcen.com.pl



8. Czy będą akredytowani rzeczoznawcy 
dokonujący wyceny urządzeń używanych 
jako kosztów kwalifikowanych? 

Nie planuje się powołania takich rzeczoznawców, zatem w tej sy-
tuacji wartość używanego środka trwałego będzie ustalana na podsta-
wie jego wartości w ewidencji środków trwałych sprzedającego. 

9. Czy istnieje możliwość składania jeszcze 
w roku 2004 wniosków do Sektorowego 
Programu Operacyjnego Wzrostu 
Konkurencyjności Przedsiębiorstw? 

Tak. Procedurę aplikacyjną dla SPO WKP w 2004 roku będzie po-
przedzać ogłoszenie wezwania do składania wniosków. Znajdzie się
ono na stronach internetowych MGPiPS oraz właściwej dla danego
działania Instytucji Wdrażającej. W chwili obecnej została już ogło-
szona runda aplikacyjna do podziałania 2.2.1 w ramach priorytetu
drugiego. 

10. Do kiedy będzie można składać wnioski 
w ramach SPO-WKP 2004-2006? 

Teoretycznie do końca 2006 roku, w praktyce jednak — ze wzglę-
du na czasochłonność procesu wyboru projektów — zapewne do poło-
wy 2006 roku (chyba, że wcześniej wyczerpią się środki przeznaczo-
ne na realizacje programu). 

11. Czy jest możliwość uzyskania refundacji 
kosztów wdrożenie systemu HACCP? 

W ramach działania 2.1 SPO WKP można ubiegać się o wsparcie na
doradztwo w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością. Sa-
mo wdrożenie systemu HACCP nie kwalifikuje się do wsparcia finanso-
wego w ramach Programu. 

4. Czy maszyny używane mogą być kosztem 
kwalifikowanym? Jeśli tak to w jakim przypadku? 

Maszyny używane (zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europej-
skiej 448/04 w odniesieniu do zasad kwalifikowania do wspólfinanso-
wania z funduszy strukturalnych) są wydatkiem kwalifikowanym pod
warunkiem, że: 
1. sprzedający sprzęt dostarcza deklarację, określającą jego pocho-

dzenie i potwierdza, że w okresie ostatnich siedmiu lat wyposaże-
nie nie zostało zakupione z pomocy przyznanej na szczeblu krajo-
wym lub wspólnotowym, 

2. cena nie przekracza wartości rynkowej i jest niższa od ceny no-
wych środków trwałych, 

3. sprzęt posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji
działania i odpowiada stosowanym normom i standardom

5. Czy VAT może być kosztem kwalifikowanym? 
Podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym wyłącznie w przy-

padku, gdy beneficjent nie ma możliwości jego odzyskania. VAT, któ-
ry może zostać odzyskany nie kwalifikuje się do refundacji. 

6. Jakie jest znaczenie dokumentacji technicznej 
(nadzoru technicznego) dopuszczającej inwestycję 
do użytku przy ubieganiu się o wypłatę 
refinansowania w przypadku inwestycji 
jedno- i wieloetapowych? 

Zasadą wsparcia współfinansowanego z funduszy strukturalnych
jest refundacja wydatków poniesionych na projekt, który po zakoń-
czeniu będzie mógł przynosić efekty. Zatem niemożliwe jest uzyska-
nie ostatecznej płatności bez uprzedniego doprowadzenia przedmio-
tu wsparcia do stanu pełnej funkcjonalności. 

7. Czy istnieje minimalna dopuszczalna wartość
projektu w ramach SPO-WKP? 

W ramach poszczególnych działań programu, wprowadzono mini-
malne i maksymalne poziomy wsparcia — szczegóły w uzupełnieniu pro-
gramu SPO-WKP.


