Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii
i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach
Konkurs nr RPPD.01.02.01-IZ.00-20-001/18
Wybrane pytania i odpowiedzi, które wpłynęły w czasie trwania naboru
Pytanie:
Czy firma może aplikować o środki do działania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy,
innowacji technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój
działalności B+R w przedsiębiorstwach. W załączeniu KRS. Czy jesteśmy uprawnionym
Beneficjentem? 100% udziałów naszej Spółki posiada podmiot zagraniczny.
Ewentualne dofinansowanie dotyczyłoby Zakładu Produkcyjnego Spółki w województwie
podlaskim.
Tak, Państwa firma może aplikować o środki w ramach Poddziałania 1.2.1 RPOWP – pod
warunkiem, że projekt będzie realizowany w województwie podlaskim. Należy mieć również
na względzie, iż wyznaczając status przedsiębiorstwa (mikro/małe/średnie/duże) istnieje
konieczność uwzględnienia (dodania) danych w zakresie zatrudnienia oraz danych
finansowych podmiotu powiązanego (wskazanego w KRS podmiotu zagranicznego).
Pytanie:
1. Jaki jest poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych na realizację komponentu
wdrożeniowego przez MSP?
2. Czy w ramach konkursu można złożyć dwa wnioski o dofinansowanie – oddzielnie na
typ projektu nr 1 i oddzielnie na typ projektu nr 2 np.:
 Wniosek o dofinansowanie w ramach typu projektu nr 1 dotyczy inwestycji
w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę B+R wraz z przedstawieniem
planowanych prac B+R.
 Wniosek o dofinansowanie w ramach typu projektu nr 2 dotyczy prowadzenia prac
B+R ukierunkowanych na wdrożenie. Prace B+R będą tożsame z wnioskiem
o dofinansowanie w ramach typu projektu nr 1.
Ad. 1 Poziom dofinansowania w zakresie komponentu wdrożeniowego (przysługującego
wyłącznie MŚP) jest zgodny z mapą pomocy regionalnej, tj. może wynieść maksymalnie 70%
w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw oraz 60% w przypadku średnich
przedsiębiorstw.
Ad. 2 Tak, w ramach konkursu można złożyć 2 wnioski o dofinansowanie. Należy mieć
przy tym na względzie, iż kosztem kwalifikowalnym w projekcie typu 2. nie mogą być odpisy
amortyzacyjne środków trwałych, które były współfinansowane ze środków unijnych
lub krajowych (np. w ramach projektu typu 1.).
Pytanie:
Wnioskodawca posiada oddział w województwie podlaskim w Zambrowie, a siedzibę
w Warszawie. W ramach działania Wnioskodawca chce nawiązać współpracę z jednostką
naukową – Politechniką Warszawską (spoza woj. podlaskiego) w formie konsorcjum
z jednostką naukową. W związku z tym, część prac rozwojowych będzie prowadzona
w Warszawie. Bardzo proszę o informację jak rozumiana będzie w tym przypadku

lokalizacja projektu? Czy w przypadku części badań zlokalizowanych w Warszawie
na Politechnice Warszawskiej będzie zachowana zasada lokalizacji – oddział
Wnioskodawcy w Zambrowie?
Zgodnie z Regulaminem konkursu prace B+R powinny być realizowane na terenie
województwa podlaskiego. Odstępstwem od tej zasady jest zlecenie części prac
merytorycznych podwykonawcy, zaś w przypadku konsorcjum część prac może być
prowadzona poza terenem województwa, jednakże wówczas za lokalizację projektu
uznawana będzie siedziba Wnioskodawcy/Lidera projektu (posiadanie oddziału
na terenie województwa podlaskiego nie pozwala na spełnienie wymogu określonego
w Regulaminie konkursu).
Pytanie:
Planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 1.2.1 RPO.
Projekt będzie realizowany w konsorcjum:
·
podmiot z siedzibą w województwie podlaskim (duże przedsiębiorstwo),
·
jednostka naukowa z siedzibą w województwie śląskim.
Lokalizacja projektu badawczego oraz jego późniejsze wdrożenie planowane jest na terenie
województwa podlaskiego.
Zgodnie z regulaminem konkursu koszty projektu ponoszone przez jednostkę badawczą
w ramach projektu są dofinansowane na poziomie 100%. Czy poziom dofinansowania jest
niezależny od siedziby jednostki badawczej? Czy w naszym przypadku koszty ponoszone
przez jednostkę naukową z siedzibą na Śląsku (ale lokalizacja całego projektu to woj.
podlaskie) będą również dofinansowane na poziomie 100%?
W opisanym przypadku, a więc gdy wniosek o dofinansowanie jest składany przez
przedsiębiorstwo posiadające siedzibę na terenie województwa podlaskiego, koszty
ponoszone przez jednostkę naukową mającą siedzibę w województwie śląskim mogą zostać
dofinansowane w 100% (pod warunkiem, że projekt jest realizowany w ramach
jej działalności niegospodarczej) – poziom dofinansowania nie jest zależny od siedziby
jednostki naukowej.
Pytanie:
Czy w przypadku kiedy wnioskodawca planuje w ramach projektu prace budowlane
wymagane jest przedłożenie pozwolenia na budowę na etapie składania wniosku, czy
pozwolenie na budowę może zostać przedłożone dopiero w momencie realizacji projektu?
Listę obowiązkowych załączników do wniosku o dofinansowanie określa Instrukcja
wypełniania załączników. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót
budowlanych są dokumentami zalecanymi, ale nie bezwzględnie wymaganymi na etapie
składania wniosku o dofinansowanie. W przypadku gdy na moment przygotowywania
wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca nie dysponuje jeszcze pozwoleniem na budowę,
obligatoryjnym załącznikiem na etapie aplikowania są dokumenty dotyczące
zagospodarowania przestrzennego, uwzględniające wszystkie nieruchomości, na których
realizowany będzie projekt.
Pytanie:
Czy załącznik Wyciąg z dokumentacji technicznej jest obowiązkowy w przypadku kiedy
wniosek składany jest do projektu Typu 2 Prowadzenie prac B+R ukierunkowanych na
wdrożenie? W budżecie projektu uwzględnione zostaną koszty aparatury naukowo
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badawczej (odpisy amortyzacyjne) oraz sprzętu laboratoryjnego niespełniającego wymogu
środka trwałego.
W przedmiotowym przypadku przedkładanie załącznika nr 5 Wyciąg z dokumentacji
technicznej nie jest wymagane. Obligatoryjnym załącznikiem jest m.in. załącznik nr 6
Kosztorys inwestorski, który powinien uszczegóławiać wszystkie pozycje budżetowe
i zawierać szczegółowy zakres informacji wskazany w Instrukcji wypełniania załączników.
Pytanie:
Planowany projekt będzie realizowany w konsorcjum z jednostką naukową z siedzibą na
Śląsku. Z uwagi na sporą odległość pomiędzy siedzibą jednostki naukowej a miejscem
realizacji projektu (Podlasie) koszty związane z delegacjami (przejazdy, noclegi) będą
stanowić sporą pozycję budżetu.
Analizując Przewodnik dla Beneficjenta – uszczegółowienie kosztów kwalifikowalnych i
niekwalifikowalnych dla Poddziałania 1.2.1, brak jest informacji do jakiej kategorii można
zaliczyć koszty delegacji pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizacje projektu,
tj. zespołu badawczego, których koszty wynagrodzenia kwalifikowane do kosztów
bezpośrednich.
Przewodnik informuje natomiast, że koszt kwalifikowanym są m.in. koszty delegacji
personelu wspomagającego (nie realizującego projektu bezpośrednio, których
wynagrodzenia zalicza sie do pośrednich tj zaangażowanych w zarządzanie, rozliczanie,
prowadzenie działalności administracyjnej) i ujmowane są w ramach kosztów pośrednich
projektu. Czy poprzez analogię koszty delegacji personelu badawczego można uwzględnić
koszty delegacji tych pracowników w kosztach bezpośrednich projektu?
Czy z uwagi na analogię do powyższego, ale również z uwagi na kwalifikację do kosztów
operacyjnych kosztów dostaw ponoszonych bezpośrednio w wyniku realizacji projektu,
koszt delegacji pracowników realizujących bezpośrednio projekt również należy zaliczyć do
kosztów bezpośrednich w kategorii: pozostałe koszty operacyjne.
Zawracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczną kwalifikację kosztów delegacji personelu
wykonującego bezpośrednie prace B+R do kosztów bezpośrednich oraz wskazanie
w ramach której kategorii kosztów „koszty personelu” „pozostałe koszty operacyjne”
niniejsze koszty powinny być wykazane.
Zgodnie z Regulaminem konkursu katalog wydatków kwalifikowalnych jest katalogiem
zamkniętym, natomiast katalog wydatków niekwalifikowalnych jest katalogiem otwartym i
zawiera jedynie wybrane wydatki niekwalifikowalne. Zgodnie z zasadami obowiązującymi
w konkursie koszty delegacji personelu badawczego nie mogą zostać uznane za koszt
kwalifikowany projektu.
Należy mieć również na względzie, iż tylko część projektu może być realizowana poza
terenem województwa podlaskiego.
Pytanie:
Czy uczestnicząca w konsorcjum jednostka naukowa może zawierać umowy zlecenia ze
swoimi pracownikami etatowymi dotyczące zadań w projekcie. Czy koszty takich umów
stanowią wydatek kwalifikowalny w projekcie ?
Chodzi o umowy zlecenia obejmujące zadania które wykraczają poza zakres obowiązków
pracowników wynikający z umów o pracę.
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W ramach kosztów bezpośrednich możliwe jest dofinansowanie kosztów personelu: badaczy,
techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni
przy danym projekcie. Jednocześnie kwalifikowane będą wynagrodzenia pracowników
zatrudnionych na podstawie stosunku pracy i osób zatrudnionych na podstawie umów
cywilnoprawnych. Koszty zatrudnienia na podstawie umowy o dzieło zaliczane są do kosztów
podwykonawstwa.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków nie jest możliwe
angażowanie pracownika do realizacji żadnych zadań w ramach projektu na podstawie
stosunku cywilnoprawnego, z wyjątkiem umów, w wyniku których następuje wykonanie
oznaczonego dzieła. Należy mieć również na względzie, iż zatrudnienie w oparciu o umowę
cywilnoprawną musi nastąpić z zachowaniem procedur konkurencyjnych, określonych
w rozdziale 6.5 przedmiotowych Wytycznych.
Pytanie:
Proszę o udzielenie informacji dot. sposobu oszacowania kosztów w budżecie projektu (dot.
prac badawczych). Czy na etapie składania wniosku Wnioskodawca powinien przedłożyć
oferty kilku ośrodków/ pracowników naukowych czy wystarczy jedna na każde zadanie?
Proszę również informację, czy w ramach projektu kwalifikowane jest uzyskanie aprobaty
technologicznej UE?
W gestii Wnioskodawcy leży oszacowanie kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu
w sposób rzetelny i wiarygodny. W odniesieniu do potwierdzenia wartości wydatków
wystarczającym jest przedstawienie jednej oferty do każdego wydatku. W przypadku
dołączenia kilku ofert na potwierdzenie jednego wydatku należy dodatkowo przedstawić
uzasadnienie która z ofert jest brana pod uwagę lub przedstawić metodologię na podstawie
której wyliczono wartość ujętą w budżecie projektu (np. średnia cena z ofert).
W odpowiedzi na pytanie w zakresie możliwości zakwalifikowania aprobaty technologicznej
(całokształt czynności związanych z wprowadzeniem produktu do sprzedaży, w tym również
poddanie go badaniom poprzedzającym wydanie atestu, aprobaty, certyfikatu, rekomendacji
świadectwa itp.), to przedmiotowe koszty można zaliczyć do działalności badawczorozwojowej. Jednocześnie należy zauważyć, iż atest, aprobata, certyfikat,
rekomendacje, świadectwa muszą być pozyskane od odpowiednich jednostek prowadzących
w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.
Pytanie:
Zgodnie z regulaminem konkursu:
"w przypadku dofinansowania nienoszącego znamion pomocy publicznej udzielanego
w ramach projektów typu 2. dla jednostek naukowych (będących partnerami w projekcie)
na realizację prac B+R dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 100% - pod
warunkiem, że projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej".
Koszty pośrednie jednostki naukowej stanowią również składnik kosztów realizacji prac
B+R tej jednostki, a więc ich dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej. Czy w takim
razie w budżecie projektu można przyjąć dofinansowanie kosztów pośrednich jednostki
naukowej w wysokości 100%.
Zgodnie z Regulaminem konkursu maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych
pomocą de minimis wynosi 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, bez
względu na wielkość przedsiębiorcy. W przypadku jednostek naukowych kwalifikowane będą
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wyłącznie koszty bezpośrednie związane z realizacją
i eksperymentalnych prac rozwojowych (bez kosztów pośrednich).

badań

przemysłowych

Pytanie:
W projekcie Wnioskodawca przewidział zakup urządzeń do działu B+R.
Zakupione urządzenia będą wykorzystywane do prac nad nowymi produktami.
Prace te będą przedstawione w formie planu prac B+R na następne 3 lata po zakończeniu
projektu w typie 1.
1. Czy projekt realizowany w typie 1 musi zakończyć się wdrożeniem produktów
wykazanych w planie prac B+R, a wskaźnikiem rezultatu adekwatnym dla tego projektu
będzie wtedy wskaźnik pt.: "Liczba wdrożonych wyników prac B+R"?
2. Jeśli tak, to czy to wdrożenie ma nastąpić w okresie trwałości projektu, który jest
tożsamy z okresem realizacji planu prac B+R czy też po tym okresie?
3. Jeśli nie, to czy wskaźnikiem rezultatu adekwatnym dla tego typu projektu będzie
wskaźnik pt.: "Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej
infrastruktury badawczej", gdzie ilość projektów badawczych można rozumieć jako ilość
opracowywanych i przebadanych nowych wyrobów wskazanych w planie prac B+R
(1 projekt badawczy = 1 praca nad opracowaniem nowego produktu)?
W przypadku projektów typu 1 wsparcie jest udzielane na tworzenie lub rozwój zaplecza
badawczo-rozwojowego, zaś Wnioskodawca powinien opisać przebieg planowanych do
realizacji badań przemysłowych / prac rozwojowych w Planie Prac B+R odnoszącym się do
okresu trwałości. Wnioskodawca nie musi składać deklaracji wdrożenia rezultatów
prowadzonych prac w okresie trwałości. Deklaracja wdrożenia wyników prac B+R,
odzwierciedlona we wskaźniku rezultatu „Liczba wdrożonych wyników prac B+R", jest
obligatoryjna tylko w przypadku projektów typu 2 Prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac
B+R ukierunkowanych na wdrożenie.
Wskazany w zapytaniu wskaźnik „Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu
wspartej infrastruktury badawczej" jest adekwatny do projektu typu 1.
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