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L.p. Miejsce w Rocznym 
Planie Działania Obecny zapis / Było Proponowany zapis / Jest Uzasadnienie

1. Roczny Plan Działania na 
2017 rok dla II Osi 
Priorytetowej Programu 
Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014 
2020
Działanie 2. 2 
Fiszka konkursu nr 1
Alokacja 2 000 000,00 
PLN
Kryterium nr 10

Projekt zakłada realizację, co najmniej 
następujących działań: 
a) Bieżąca analiza rynku 

międzynarodowych zamówień 
publicznych oraz zamówień publicznych 
organizacji międzynarodowych pod 
kątem możliwości udziału polskich 
przedsiębiorstw sektora MMSP.  

b) Przygotowanie i przeprowadzenie 
szkoleń informacyjnych z zakresu 
możliwości ubiegania się polskich 
przedsiębiorców z sektora MMSP w 
zagranicznych zamówieniach publicznych 
lub zamówieniach publicznych 
organizacji międzynarodowych w oparciu 
o wyniki analizy, o której mowa w pkt a). 

c) Zorganizowanie i prowadzenie działań 
doradczych skierowanych do polskich 
przedsiębiorców z sektora MMSP z 
zakresu ubiegania się o zagraniczne 
zamówienia publiczne lub zamówienia 
publicznych organizacji 
międzynarodowych. W ramach 
świadczonego doradztwa przedsiębiorcy 
m.in. otrzymają wsparcie doradcze w 
zakresie, m.in.: ubiegania się o 
konkretne zamówienia publiczne, 
przygotowania lub weryfikacji wniosku o 
udział w postępowaniu, przygotowania 
lub weryfikacji oferty przetargowej, 
lokalnych warunków związanych z 
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Jednym z działań zaplanowanych do realizacji w ramach 
projektu objętego dofinansowaniem w konkursie jest 
wsparcie doradcze, skierowane do przedsiębiorców, 
związane z ubieganiem się o konkretne zamówienia 
publiczne. W obecnym brzmieniu tego kryterium 
doradztwo powinno stanowić nie mniej niż 50% 
wartości kosztów bezpośrednich projektu. 

Podczas spotkania informacyjnego dla Wnioskodawców 
przygotowujących projekty do tego konkursu, które 
odbyło się w czerwcu br., zwrócono uwagę, iż sztywny 
podział budżetu uniemożliwia dostosowanie działań 
projektowych do potrzeb przedsiębiorców sektora 
MMSP, którzy na dzień dzisiejszy główny nacisk kładą na 
pozyskanie wiedzy na temat możliwości wejścia na 
zagraniczne rynki zamówień publicznych. Zdaniem 
potencjalnych Wnioskodawców likwidacja ograniczenia, 
iż koszty doradztwa nie mogą wynosić mniej niż 50% 
kosztów bezpośrednich umożliwią elastyczne 
dostosowanie projektu do potrzeb odbiorców. 

Ponadto potencjalni Wnioskodawcy sygnalizują, iż zapis 
ten jednoznacznie wskazuje, że głównym działaniem w 
projekcie jest doradztwo. W świetle dostępnych w 
ramach Działania 2.2 (typ projektu 1) PO WER 
interpretacji Izb Skarbowych realizacja projektu, w 
którym głównym działaniem jest doradztwo przekłada 
się na konieczność odprowadzenia podatku VAT od 
uzyskanego dofinansowania przez Beneficjenta. Biorąc 
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realizacją konkretnego zamówienia 
publicznego, wyjaśniania bieżących 
wątpliwości związanych z udziałem w 
konkretnym postępowaniu 
przetargowym i zapisów umowy. 
Wartość budżetu projektu przeznaczona 
na działania doradcze wynosi nie mniej 
niż 50% kosztów bezpośrednich.

d) Monitorowanie udziału przedsiębiorców 
objętych projektem w zagranicznym 
rynku zamówień publicznych.

weryfikacji oferty przetargowej, 
lokalnych warunków związanych z 
realizacją konkretnego zamówienia 
publicznego, wyjaśniania bieżących 
wątpliwości związanych z udziałem w 
konkretnym postępowaniu 
przetargowym i zapisów umowy.

d) Monitorowanie udziału 
przedsiębiorców objętych projektem w 
zagranicznym rynku zamówień 
publicznych.

pod uwagę, iż sprawa podatku VAT w ramach projektów 
dofinansowanych w Działaniu 2.2 (typ projektu 1) PO 
WER nie została jeszcze rozwiązana, stanowi to poważne 
zagrożenie związane z brakiem złożonych w konkursie 
wniosków i tym samym brakiem możliwości 
dofinansowania projektu realizującego założone 
wskaźniki PO WER. 
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