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 od 22.02.2019 r. do 10.04.2019 r.

Pytanie:
Proszę o wyjaśnienie zapisu Regulaminu konkursu dot. konkursu nr RPPD.01.02.01-IZ.0020-001/18 w ramach Poddziałania 1.2.1Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii
i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.
Zapis Regulaminu brzmi (str. 9):
W ramach rozstrzygnięcia konkursu oraz poszczególnych rund konkursu:
 nie mniej niż 80% środków zostanie przeznaczonych na projekty wpisujące się
w rdzeń specjalizacji w rozumieniu Plan u rozwoju przedsiębiorczości w oparciu
o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (RIS3),
 nie więcej niż 15% środków zostanie przeznaczonych na projekty wpisujące się
w specjalizacje wschodzące w rozumieniu Planu rozwoju przedsiębiorczości
w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+
(RIS3),
 nie więcej niż 5% środków zostanie przeznaczonych na projekty wpisujące się
w pozostałe obszary (nie zaliczane do rdzenia specjalizacji lub specjalizacji
wschodzących) w rozumieniu Planu rozwoju przedsiębiorczości w oparciu
o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (RIS3).
Czy w puli 80% (o której mowa w pierwszym bullecie) mieści się przedsięwzięcie, które
wpisuje się w „łańcuch wartości” na rzecz „rdzenia specjalizacji” (za co w Kryteriach
różnicujących otrzymuje się 20 punktów). Jest to bardzo istotna dla nas kwestia i będę
wdzięczna za szybką odpowiedź.
Tak, w ramach „puli 80%” mieszczą się również przedsięwzięcia wpisujące się w łańcuch
wartości na rzecz rdzenia specjalizacji.
Pytanie:
Pytanie dotyczące działania 1.2.1 TYP 2 – badania B+R wraz z komponentem
wdrożeniowym.
Opis:
Przedsiębiorstwo planuje przeprowadzić prace badawcze dotyczące opracowania
i wdrożenia nowej technologii produkcji oraz nowych wyrobów opartych o nową
technologię. Planowana do opracowania technologia pozwoli na znaczące udoskonalenie
obecnie posiadanych wyrobów. Okres realizacji prac B+R to 24 miesiące. Pozostałe
6 miesięcy przeznaczone będą na komponent wdrożeniowy i zakup urządzeń niezbędnych do
wdrożenia nowej technologii i nowych produktów opracowanych w projekcie.
Wnioskodawca w czasie trwania projektu z 1.2.1 planuje też budowę nowej siedziby
z własnych środków, która uwzględnia planowaną do wdrożenia technologię produkcji

(Wnioskodawca uwzględnił ją w procesie technologicznym zawartym w projekcie
budowlanym nowej siedziby) – termin oddania do użytkowania nowego budynku to ok.
2 lata. Prowadzona działalność gospodarcza zostanie przeniesiona z obecnie
wynajmowanego budynku do nowej siedziby firmy w nowej lokalizacji. Wdrożenie
opracowanych w wyniku realizacji projektu produktów do oferty firmy nastąpiłoby już
w nowej lokalizacji.
Zapytanie:
Którą formę inwestycji początkowej zgodnie z wyżej wskazanym opisem powinien wybrać
Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie:
1. - Budowa nowego zakładu – planowana do opracowania technologia znacząco
udoskonala obecnie oferowane produkty i została uwzględniona w procesie
technologicznym zawartym w projekcie budowlanym nowej siedziby firmy.
W wyniku wdrożenia powstałby całkowicie nowy zakład produkcyjny, a na
wyposażenie zakładu złożyłyby się planowane do zakupu urządzenia oraz obecnie
posiadane.
czy też
2. - Dywersyfikacja produkcji – Wnioskodawca w nowej lokalizacji planuje wdrożyć
nową technologię i znacząco udoskonalone obecnie oferowane produkty, których
produkcja zostanie oparta o planowane do zakupu urządzenia w komponencie
wdrożeniowym. Nowe urządzenia zostaną zlokalizowane na planowanej do
wybudowania powierzchni produkcyjnej. Dodatkowo przy wyborze tej formy
inwestycji Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania w dokumentacji
aplikacyjnej wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną
w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.
W tym miejscu nasuwa się też pytanie: w jaki sposób Wnioskodawca w dokumentacji
aplikacyjnej powinien wykazać wartość księgową budynku, który planowany jest do
wybudowania w przyszłości i który nie widnieje na ewidencji przedsiębiorstwa?
W związku ze zmianą Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu oraz przekazanym stanowiskiem Komisji Europejskiej w zakresie art.
14 ust. 7 tego rozporządzenia, warunek, o którym mowa w przepisie dotyczy aktualnie
jedynie dużych przedsiębiorstw. Oznacza to, iż w przypadku ubiegania się o regionalną
pomoc inwestycyjną każde przedsiębiorstwo będzie zobligowane określić/opisać, w którą
formę inwestycji początkowej wpisuje się zamierzenie określone we wniosku
o dofinansowanie, jednakże bez konieczności wykazywania dodatkowych warunków
związanych z przesłankami: dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie
produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie oraz zasadnicza zmiana dotyczącą
procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.
W dniu 09.04.2019 r. została wprowadzona zmiana do Regulaminu konkursu uwzględniająca
powyższą zmianę.
W związku ze zmianą przepisów Rozporządzenia nr 651/2014 w przypadku:
1)
projektów typu 1. realizowanych przez przedsiębiorstwo należące do sektora MŚP,
w biznesplanie w pkt. 2.3 wystarczy wskazać co najmniej jedną z form inwestycji
początkowej (wraz z uzasadnieniem), bez konieczności wypełniania tabel ujętych w
tym punkcie;
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2)

projektów typu 2., w których przewidziano część wdrożeniową (przysługuje tylko
przedsiębiorstwom należącym do sektora MŚP), w biznesplanie w pkt. 2.9 wystarczy
wskazać co najmniej jedną z form inwestycji początkowej (wraz z uzasadnieniem),
bez konieczności wypełniania tabel ujętych w tym punkcie.

Wskazany w zapytaniu przypadek, jeżeli dotyczy wprowadzenia w wyniku realizacji projektu
produktów dotychczas nieprodukowanych w zakładzie oraz nie prowadzi do zmiany
całościowego procesu produkcyjnego stanowi przesłankę dywersyfikacja produkcji zakładu
poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie. Jeżeli jednak
produkt będzie zasadniczo ten sam (co najwyżej udoskonalony), zaś nowe rozwiązanie będzie
oznaczało przede wszystkim zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego zakładu, dominującą
przesłanką będzie zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.
Pytanie:
Zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień w zakresie możliwości realizowania przez
uczelnię niepubliczną (jako jednostka naukowa w konsorcjum z przedsiębiorcą) części
projektu bez reżimu pomocy publicznej z intensywnością wsparcia wynoszącą 100%.
Jednostka ta jest uczelnią wyższą niepubliczną, gdzie kształcenie finansowane jest przez
studentów. Infrastruktura uczelni użytkowa jest zarówno do działalności gospodarczej, jak
i niegospodarczej. Można uznać, że zasięg uczelni jest lokalny, ponieważ ma niewielką
liczbę studentów, nie oferuje studiów w językach obcych i nie jest atrakcyjna dla
cudzoziemców (brak studentów z innych państw członkowskich UE). Mając na względzie
czysto lokalny charakter uczelni, brak wpływu finansowania na wymianę handlową między
krajami członkowskimi UE oraz fakt realizowania projektu w ramach działalności
niegospodarczej uczelni (z nieodpłatnym przekazaniem praw do wyników prac B+R),
czy można uznać, że udzielone wsparcie nie będzie posiadało znamion pomocy publicznej?
W przypadku jednak uznania, że projekt w części przynależnej uczelni powinien być
realizowany w reżimie pomocy publicznej prosimy o wskazanie poziomu intensywności
wsparcia jaki należy zastosować dla wydatków ponoszonych przez uczelnię i objętych
pomocą na projekty badawczo-rozwojowe (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe,
badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020).
100% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych prac B+R w realizowanym projekcie może
uzyskać jednostka naukowa w rozumieniu definicji organizacji prowadzącej badania
i upowszechniającej wiedzę, określonej w art. 2 pkt. 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu. Jako taką organizację należy rozumieć podmiot, którego
podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań
przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub rozpowszechnianie na szeroką
skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy. Zgodnie
z zapisami Regulaminu konkursu (dla naboru nr RPPD.01.02.01.00-20-001/18 ogłoszonego
w ramach Osi priorytetowej I, Działania 1.2, Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu
wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R
w przedsiębiorstwach) warunkiem uprawniającym do ww. poziomu dofinansowania jest
realizacja badań w ramach działalności niegospodarczej jednostki.
Odnosząc się do kwestii źródeł finansowania uczelni należy zauważyć, że zgodnie
z Zawiadomieniem Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1
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Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01) kształcenie publiczne
organizowane w ramach krajowego systemu kształcenia finansowanego i nadzorowanego
przez państwo może być uznane za działalność niegospodarczą. Na niegospodarczy charakter
kształcenia publicznego zasadniczo nie ma wpływu fakt, że uczniowie lub ich rodzice muszą
czasem opłacać czesne za nauczanie lub opłaty wpisowe. Jeśli takie wkłady finansowe
pokrywają jedynie ułamek faktycznych kosztów usługi, nie można ich uznać za
wynagrodzenie za świadczoną usługę, nie zmieniają one jej niegospodarczego charakteru.
Ww. świadczenie usług kształcenia należy jednak odróżnić od usług finansowanych głównie
przez rodziców lub uczniów lub z przychodów komercyjnych. Przykładowo kształcenie na
poziomie wyższym finansowane, w większości przez studentów, ze względu na charakter,
strukturę finansowania czy istnienie konkurencyjnych podmiotów prywatnych należy uznać
za gospodarcze.
Ponadto należy zwrócić uwagę, że jeżeli ten sam podmiot prowadzi zarówno działalność
o charakterze gospodarczym, jak i niegospodarczym to finansowanie publiczne działalności
niegospodarczej nie wchodzi w zakres art. 107 ust. 1 Traktatu, jeśli oba rodzaje działalności
oraz ich koszty, finansowanie i przychody można rozdzielić w celu uniknięcia subsydiowania
skrośnego działalności gospodarczej.
W celu uzyskania dofinansowania na poziomie 100% kosztów kwalifikowalnych, działania
które jednostka naukowa będzie podejmować, powinny się wpisywać w formy działalności
niegospodarczej wskazane w Komunikacie Komisji Zasady ramowe dotyczące pomocy
państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (2014/C 198/01), tj.:
kształcenie mające na celu zwiększanie coraz lepiej wyszkolonych zasobów ludzkich;
 niezależną działalność badawczo-rozwojową mającą na celu powiększanie zasobów
wiedzy i lepsze zrozumienie, w tym badania i rozwój w ramach współpracy, kiedy to
organizacja prowadząca badania lub infrastruktura badawcza podejmuje skuteczną
współpracę;
 szerokie rozpowszechnianie wyników badań na zasadzie niedyskryminacji i braku
wyłączności, np. przez nauczanie, dostępne bazy danych, otwarte publikacje i otwarte
oprogramowanie.
Mając na uwadze powyższe, przewidziane w projekcie zadania mają prowadzić co do zasady
do zwiększenia zasobów wiedzy, która może zostać wykorzystana np. do celów
dydaktycznych, przy jednoczesnym wykluczeniu możliwości komercjalizacji wyników tych
prac przez jednostkę naukową.
Pytanie:
Wniosek będzie dotyczył typu 1. W ramach kryterium 2 Współpraca przy realizacji planu
prac B+R można otrzymać 5 pkt jeśli plan prac B+R będzie realizowany przy wykorzystaniu
infrastruktury dofinansowanej w ramach projektu we współpracy z podmiotem oferującym
usługi badawczo-rozwojowe/naukowcem z regionu. Zamieszczono również dwie uwagi:
1)
Punkty podlegają sumowaniu.
2)
Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium: 15 pkt.
Zapytanie:
1.
Czy zakładając, że w ramach wykonania planu prac B+R zawarte są dwie umowy
o współpracy: jedną z uczelnią regionalną, a drugą z naukowcem zatrudnionym
(m.in. także na tej uczelni), a zakresy prac uczelni i naukowca są zdefiniowane
osobno i nie pokrywają się to możliwym jest otrzymanie 10 pkt?
2.
Analogicznie, jeśli zawarte są dwie niezależne umowy z dwoma naukowcami
pracującymi na tej samej uczelni wyższej (zakresy ich prac są niepokrywające się) to
również możliwym jest otrzymanie 10 pkt?
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Zgodnie z Przewodnikiem po kryteriach wyboru projektów w ramach RPOWP, Poddziałanie
1.2.1, projekty typu 1, w ramach kryterium różnicującego 2. Współpraca przy realizacji planu
prac B+R oceniane jest czy przedstawiony plan prac B+R będzie realizowany przy
wykorzystaniu infrastruktury dofinansowanej w ramach projektu we współpracy z podmiotem
oferującym usługi badawczo-rozwojowe/naukowcem z zagranicy/kraju/regionu (...)
W przypadku zaangażowania kilku podmiotów/naukowców do realizacji planowanych prac
B+R, punkty podlegają sumowaniu.
Powyższy zapis oznacza, że:
Punkty podlegają sumowaniu zawsze w przypadku zaangażowania w projekcie kilku różnych
podmiotów oferujących usługi badawczo-rozwojowe bez względu na lokalizację podmiotu.
W przypadku zaangażowania kilku naukowców do realizacji planowanych prac B+R, punkty
podlegają sumowaniu tylko i wyłącznie wtedy, gdy miejsce ich głównego zatrudnienia nie
pokrywa się. Zatem jeśli w projekcie zawarte zostaną dwie umowy o współpracy: jedna
z uczelnią regionalną oferującą usługi badawczo-rozwojowe, a druga z naukowcem
zatrudnionym m.in. także na tej uczelni i stanowiącej główne miejsce jego zatrudnienia punkty nie podlegają sumowaniu i projekt uzyskałby 5 pkt (pomimo, iż zakresy prac uczelni
i naukowca są zdefiniowane osobno i nie pokrywają się).
Analogicznie, jeśli zawarte są 2 niezależne umowy z dwoma naukowcami pracującymi na tej
samej uczelni punkty również nie podlegają sumowaniu.
Natomiast w przypadku, gdy dwaj naukowcy zaangażowani do realizacji projektu posiadaliby
dwa różne względem siebie główne miejsca zatrudnienia w obrębie województwa
podlaskiego, wówczas punkty podlegają sumowaniu i projekt uzyskałby 10 pkt.
Pytanie:
Jak liczyć koszty pośrednie w projektach składanych w konsorcjum przedsiębiorca plus
jednostka naukowa.
Zgodnie z dokumentacją konkursową wysokość kosztów pośrednich wynosi max 10%
wartości bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych.
Zatem licząc limit odnosimy się do całości kosztów bezpośrednich projektu, a nie kosztów
bezpośrednich Lidera projektu - przedsiębiorcy.
Tak, limit kosztów pośrednich jest wyznaczany w odniesieniu całości kosztów bezpośrednich
projektu (oczywiście biorąc pod uwagę wyłącznie koszty objęte pomocą na projekty
badawczo-rozwojowe, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa).
Pytanie:
Partnerem w projekcie będzie jnb – uczelnia wyższa, która w umowie konsorcjum
upoważnia przedsiębiorcę do złożenia wniosku.
Czy w związku z tym wniosek/oświadczenie o nieruchomości/biznes plan muszą być
podpisywane przez partnera projektu?
Wniosek oraz załączniki takie jak biznes plan podpisuje jedynie Lider projektu. Jednakże
w przypadku oświadczeń, takich jak oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
czy załączników, które w Instrukcji wypełniania załączników zostały opatrzone adnotacją,
iż w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie również partner jest zobowiązany do
ich przedłożenia, powinny być one podpisane przez Partnera projektu (lub osobę
upoważnioną notarialnie).
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Pytanie:
1. Co to jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo wskazane w regulaminie? czy może to być podpis na pełnomocnictwie poświadczony notarialnie?
2. Jaka jest podstawa (rozporządzenie) udzielania pomocy w komponencie wdrożeniowym?
3. Jaki jest katalog kosztów kwalifikowalnych w komponencie wdrożeniowym?
Ad. 1 Tak, pełnomocnictwo może zostać przedstawione w formie aktu notarialnego, jak
i notarialnie poświadczonego podpisu.
Ad. 2 Pomoc w komponencie wdrożeniowym udzielana jest w ramach regionalnej pomocy
inwestycyjnej, zatem podstawą udzielenia pomocy jest Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy
inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Ad. 3 Wydatki kwalifikowalne projektu dotyczące części wdrożeniowej są analogiczne jak
wydatki charakterystyczne dla projektu typu 1. Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczorozwojowego, służącego działalności innowacyjnej - przy czym pozycja "koszty nabycia
środków trwałych" będzie się odnosiła w szczególności do maszyn i urządzeń niezbędnych do
rozpoczęcia produkcji lub świadczenia usług będących wynikiem przeprowadzonych
w ramach realizacji projektu prac B+R.

Pytanie:
Proszę o udzielenie odpowiedzi dotyczących dokumentacji konkursowej w ramach
Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji
wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego:
1. Czy etapy prac badawczych mogą na siebie nachodzić? Rozważamy w zespole, aby etapy
prac przemysłowych nachodziły na siebie, tj. aby kolejny etap zaczął się zanim wcześniejszy
zostanie zakończony.
2. Wnioskodawca ma siedzibę w województwie mazowieckim. Oddział posiada
w województwie podlaskim. Wdrożenie prac B+R odbędzie się we własnej działalności.
Wdrożenie zostanie wykorzystane w działalności prowadzonej na terenie województwa
podlaskiego, jak również i całego kraju. Czy wobec tego spełniamy wymóg, o którym mowa
jest w Regulaminie konkursu, str. 14, Dopuszczalne formy wdrożenia?
A także, czy taka konstrukcja pozwoli nam uzyskać 10 punktów w kryterium różnicującym
"Planowana implementacja rezultatów projektu"? Wnioskodawca nie może tylko
i wyłącznie opierać opłacalności wdrożenia projektu na wdrożeniu prac B+R do
działalności prowadzonej na terenie województwa podlaskiego. Opłacalność i zwrot
poniesionych nakładów zapewni wykorzystanie prac B+R zarówno w regionie, jak
i w kraju.
3. Czy podwykonawstwo może być zrealizowane jedynie przez jednostkę naukową czy
również przez inny podmiot? Np. software house, któremu chcemy zlecić wykonanie części
prac programistycznych?
4. Proszę o informację jakie jest podejście Instytucji Pośredniczącej do kwestii kryterium
"wykonalność finansowa". Wnioskodawca zamierza pozyskać zewnętrzne źródła
współfinansowania projektu w postaci kredytu lub pożyczki. Czy wystarczające na potrzeby
wniosku będzie oświadczenie pozyskania takich źródeł czy wskazane jest, aby do wniosku
Wnioskodawca załączył już dokument kredytu/pożyczki?
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Ad.1
Uprzejmie informuję, iż plan prac B+R powinien zawierać jasno sprecyzowane i układające
się w logiczną całość etapy planowanych badań oraz główne rezultaty zaplanowanych prac
badawczo-rozwojowych. Należy mieć na względzie, iż rezultaty realizacji prac powinny
zostać zaprezentowane w odniesieniu do poszczególnych etapów, jak również w kontekście
końcowych efektów, które zamierza osiągnąć Wnioskodawca. Biorąc pod uwagę specyfikę
projektów realizowanych w ramach Poddziałania 1.2.1 uwzględniającą m.in. tworzenie
elementów składowych systemów złożonych, dokumentacja konkursowa nie zawiera
ograniczenia w zakresie „nakładania się” terminów realizacji poszczególnych etapów prac
B+R, jednak należy mieć na względzie wskazane wyżej wymogi.
Ad.2
Uprzejmie informuję, iż wsparcie w ramach Poddziałania 1.2.1 będą mogły uzyskać
przedsiębiorstwa zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące
działalność na terenie województwa podlaskiego, tj. informacja o posiadaniu siedziby lub
oddziału lub miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa podlaskiego. Zgodnie
z zapisami dokumentacji konkursowej jedną z dopuszczalnych form wdrożenia wyników prac
B+R jest ich wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta poprzez
rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu.
Wdrożenie produktu/technologii/usługi na rynek powinno przyczynić się rozwoju
krajowej/regionalnej gospodarki oraz jej unowocześnienia i poprawy jej konkurencyjności na
rynku międzynarodowym. Wobec powyższego, jeżeli Wnioskodawca posiada oddział na
terenie województwa podlaskiego i zadeklaruje wprowadzenie wyników prac B+R do własnej
działalności gospodarczej na terenie województwa podlaskiego ma możliwość otrzymania
10 punktów w ramach kryterium "Planowana implementacja rezultatów projektu", jednak
zakres informacji przedstawiony w zapytaniu nie pozwala na jednoznaczną odpowiedź jaką
punktację projekt uzyska w ramach przedmiotowej oceny.
Ad.3
Uprzejmie informuję, iż Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac B+R
w projekcie podwykonawcy nie będącym jednostką naukową z zachowaniem warunków
określonych w dokumentacji konkursowej – w szczególności należy uzasadnić konieczność
zaangażowania podwykonawcy w projekcie oraz wykazać jakie zasoby kadrowe i techniczne
posiada wybrany podwykonawca lub jakie zasoby kadrowe i techniczne powinien posiadać
podwykonawca.
Ad.4
Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami Przewodnika po kryteriach odnośnie kryterium
Wykonalność finansowa, projekt podlega ocenie w szczególności na podstawie
informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie (pkt. VII), biznesplanie i arkuszach
kalkulacyjnych oraz dołączonych sprawozdań finansowych. Wnioskodawca powinien
jednoznacznie i precyzyjnie określić źródła finansowania oraz potwierdzić, że posiada środki
na realizację projektu lub wiarygodnie wykazać/opisać sposób ich pozyskania. Nie ma
obowiązku dołączania do wniosku dokumentów poświadczających pozyskanie
kredytu/pożyczki, ale Wnioskodawca jeżeli uzna to za zasadne może je przedłożyć jako
załącznik dodatkowy.
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Pytanie:
Czy wszystkie środki trwałe zaangażowane na potrzeby realizacji projektu muszą być
fizycznie zlokalizowane na terenie województwa podlaskiego?
W naszym przypadku chodzi dokładnie o korzystanie z serwera, który de facto jest
zlokalizowany poza terytorium województwa podlaskiego, a będzie wykorzystany na
potrzeby realizacji projektu. Reszta sprzętu informatycznego będzie się znajdowała
w oddziale w ramach woj. podlaskiego, gdzie de facto będzie fizycznie przeprowadzony cały
projekt badawczo-rozwojowy.
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, w ramach realizacji projektów mających na celu
prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie (typ 2), prace
badawcze powinny być realizowane na terytorium województwa podlaskiego. Dopuszcza się
realizację części badań poza terenem województwa podlaskiego, jednakże wówczas za
lokalizację projektu uznawana będzie siedziba Wnioskodawcy lub Lidera projektu.
Uwzględniając powyższe, wydatki kwalifikowalne w ramach tego typu projektów stanowią
m.in. koszty aparatury naukowo-badawczej w zakresie i przez okres, w jakim są one
wykorzystywane na potrzeby projektu. W ramach tej kategorii kwalifikowane są zatem
odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej
i innych urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia badań przemysłowych i prac
rozwojowych.
Pytanie:
Typ 1 projektu – koszty kwalifikowalne. W jaką kategorię kosztów wstawić zakup
zwierzętarni, w formie kontenera? Kontener zostanie postawiony na działce wynajmowanej
przez firmę. Zatem nie jest to zakup gruntów, ale samego kontenera, który nie będzie na
stałe związany z gruntem. Przykładowy kontener można obejrzeć na stronie:
http://animalab.eu/pl/produkty/biomoduly-zwierzetarnie-kontenerowe. Jest to przenośna
konstrukcja prefabrykowana. Kontener wymaga podłączenia mediów – wody i energii. Jest
dostarczany wraz z systemem HVAC, filtrami HEPA, co umożliwia przetrzymywanie lub
prace badawcze z wszelkimi gatunkami zwierząt.
W przypadku, gdy w ramach projektu Wnioskodawca zaplanuje zakup zwierzętarni (w formie
kontenera), która będzie związana z tworzeniem bądź rozwojem istniejącego zaplecza
badawczo rozwojowego, wtedy niniejszy wydatek można zakwalifikować do kategorii
„koszty nabycia środków trwałych, w szczególności aparatury naukowo-badawczej” zgodnie
z pkt. 5 katalogu wydatków kwalifikowalnych. Ponadto należy pamiętać, że po stronie
Wnioskodawcy leży obowiązek przeanalizowania, czy postawienie opisanego wyżej
kontenera nie będzie wymagać uzyskania zezwolenia na inwestycję.
Pytanie:
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji na temat kosztów personelu badawczego
w projekcie w poddziałaniu 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii
i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R
w przedsiębiorstwach.
W dokumencie Biznes Plan dla projektów Typ 2, w punkcie 3.3. Wykonalność techniczna
'Kadra zarządzająca pozostająca w dyspozycji Wnioskodawcy (ew. planowana do
zaangażowania)' należy wpisać osoby zaangażowane w działalność B+R, na stanowiskach
kierowniczych, czy może cały personel badawczy powinien być opisany niżej w części
'Kadra badawcza pozostająca w dyspozycji Wnioskodawcy'?
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U podstaw tego pytania leży kwestia przypisania później kosztów wynagrodzeń personelu do
wydatków kwalifikowanych - bezpośrednich. Dodam, że cały personel jest zatrudniony
w formie umowy o pracę. Jeśli kadra zarządzająca odnosiłaby się jedynie do zarządzania
projektem to są to koszty pośrednie, jednak w naszym przypadku personel jaki byśmy tak
wpisali w 100% byłby zaangażowany w prace B+R, dodatkowo w rubryce 'Doświadczenie
zawodowe (szczególnie w zakresie kierowania projektami /pracami B+R)' argumentujemy
posiadane wieloletniego doświadczenia w kierowaniu takimi pracami B+R. Personel
zarządzający w naszym projekcie odpowiada za prace B+R i jest odpowiedzialny za
rozpisanie planu prac oraz co podkreślamy ich wykonanie i zarządzanie pracami B+R jakie
wykonuje personel badawczy jednak w ujęciu merytorycznym, technicznym. Nie chcemy
tego zarządzania pracami B+R mylić z zarządzaniem czy koordynowaniem całym
projektem, co oczywiście jest w kategoriach kosztów pośrednich.
Zwracam również uwagę, że nie ma miejsca na wpisanie wynagrodzenia dla personelu
zarządzającego pracami B+R (chodzi o Biznes Plan, punkt 3.3.), co natomiast jest
w umieszczone w kadrze badawczej jako punkt 'Planowana wartość wynagrodzenia (należy
podać stawkę miesięczną/godzinową) oraz sposób oszacowania). Czy jest to celowe
działanie, czy stanowi to brak i należy wartość wynagrodzenia dopisać?
Proszę o jednoznaczną interpretację kosztów personelu zarządzającego opisywanego
w punkcie 3.3. Biznes Planu czy są to koszty bezpośrednie, czy pośrednie.
Jeśli kosztami bezpośrednimi są jedynie koszty personelu badawczego ujętego w punkcie
3.3. 'Kadra badawcza pozostająca w dyspozycji Wnioskodawcy', to rozumiem, że należy tam
umieścić personel zarządzający B+R z większym doświadczeniem i wtedy nie będzie
wątpliwości, że jest to koszt bezpośredni w projekcie.
W pkt. 3.3 biznesplanu należy opisać pozostającą w dyspozycji Wnioskodawcy oraz
planowaną do zaangażowania kadrę zarządzającą oraz kadrę badawczą kluczową w realizacji
planowanych prac B+R. O przyporządkowaniu wynagrodzeń ww. pracowników do kosztów
bezpośrednich/pośrednich decydować będzie zakres realizowanych zadań. W ramach kosztów
bezpośrednich kwalifikowalne są wynagrodzenia badaczy, techników i pozostałych
pracowników pomocniczych w zakresie w jakim są oni zaangażowani bezpośrednio
w realizację badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. Co do zasady
dopuszczalne jest kwalifikowanie wynagrodzeń kadry zarządzającej w ramach kosztów
bezpośrednich w części odpowiadającej bezpośredniemu zaangażowaniu w prowadzenie
badań, pod warunkiem że obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości
prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie oraz łączne
zaangażowanie zawodowe tej osoby nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Potwierdzenie
realizacji zadań merytorycznych w projekcie powinno zostać również odzwierciedlone
w pkt 2.4 biznesplanu Plan prac B+R, gdzie do poszczególnych etapów prac należy wskazać
ich realizatorów spośród kadry biorącej udział w projekcie. Racjonalność zaplanowanych
wydatków dotyczących wynagrodzeń (koszty bezpośrednie) będzie oceniana na podstawie
m.in. kosztorysu inwestorskiego, który powinien uwzględniać w tym przypadku formę
zatrudnienia, wymiar czasu pracy i okres ponoszenia kosztów wynagrodzeń bądź ilość
roboczogodzin niezbędnych do zrealizowania zadań ujętych w projekcie. W przypadku
kosztów pośrednich wysokość i rodzaj kosztów oceniona zostanie na podstawie obligatoryjnej
dla wydatków rozliczanych ryczałtowo metodologii.
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Pytanie:
Czy w kontekście zapisu z regulaminu konkursu dotyczące dopuszczalnej formy wdrożenia:
wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta
poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników
projektu, wdrożenie efektów końcowych prac badawczo-rozwojowych do działalności
własnej przedsiębiorstwa na poniższych warunkach jest zgodne z wytycznymi dla konkursu
nr RPPD.01.02.01-IZ.00-20-001/18.
W ramach prac badawczo-rozwojowych Wnioskodawca planuje opracowanie nowej usługi
ICT, w miejsce swojej dotychczasowej. Wynik prac B+R zostanie wdrożony do własnej
działalności gospodarczej poprzez udostępnienie nowego rozwiązania, dotychczasowym
klientom jak również potencjalnym nowym. Usługa w nowej formie znajdzie się w ofercie
Wnioskodawcy, ale znaczna część rynku docelowego jest już w posiadaniu Wnioskodawcy,
zatem odsetek nowych klientów może być niewielki. Czy takie udostępnienie nowej usługi
klientom wpisuje się w wytyczne dot. projektu, w sytuacji gdy:
1. nie planuje się modyfikacji umów z dotychczasowymi klientami na potrzeby zmiany
usługi na nowe rozwiązanie;
2. nowa usługa nie będzie znaczącym usprawnieniem z punktu widzenia
funkcjonalności dla dotychczasowych odbiorców;
3. efektem projektu będzie znaczne ograniczenie kosztów własnych Wnioskodawcy
względem istniejącego rozwiązania dzięki innowacji procesowej opracowanej
w ramach prac B+R - co zapewni rentowność przedsięwzięcia w przypadku
powodzenia prac B+R i wdrożenia nowej usługi;
4. efektem projektu będzie również przewidywany niewielki (kilkuprocentowy) wzrost
przychodów z tytułu pozyskania nowych klientów.
W ramach kryteriów merytorycznych dopuszczających (typ 2) ocenie podlega
m.in. uzasadnienie konieczności realizacji projektu, w tym opłacalność wdrożenia. Zgodnie
z zapisami Przewodnika po kryteriach wyboru projektów, w ramach przedmiotowego
warunku, weryfikowane jest czy wdrożenie wyników prac B+R poprzez wprowadzenie
produktu/technologii/usługi na rynek albo zastosowania nowej technologii w prowadzonej
działalności będzie przyczyniało się do poprawy wyników finansowych firmy,
a proponowany sposób wdrożenia jest realistyczny i uprawdopodabnia sukces ekonomiczny.
Wnioskodawca powinien przedstawić projekcję spodziewanego przychodu oraz kosztów
związanych z oferowaniem nowego produktu/technologii/usługi na rynku, bazując na
racjonalnych i realistycznych przesłankach. Wnioskodawca powinien oszacować zyskowność
dla pierwszych 5 lat wdrożenia (okres ten może być krótszy, jeżeli Wnioskodawca jest
w stanie wykazać opłacalność wdrożenia w krótszym okresie). Informacje dotyczące
zyskowności wdrożenia rezultatów projektu należy przedstawić w pkt. 2.7 biznesplanu
odnosząc się do poszczególnych kategorii finansowych (wskazanych we wzorze biznesplanu
– o ile dotyczą planowanego wdrożenia).
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