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 11.04.2019 r. do 21.05.2019 r.

Pytanie:
W nawiązaniu do regulaminu konkursu dla naboru RPPD.01.02.01-IZ.00-20-001/18
Wnioskodawca prosi o wyjaśnienie:
W rozdziale 6 Regulaminu na stronie 15 napisano:
Wsparcie w ramach Poddziałania 1.2.1 będą mogły uzyskać przedsiębiorstwa
zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na
terenie województwa podlaskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach
rejestrowych, tj. informacja o posiadaniu siedziby lub oddziału lub miejsca prowadzenia
działalności na terenie województwa podlaskiego. Powyższe będzie weryfikowane
najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.
W karcie oceny (Typ 2) napisano kryteria formalne, punkt 1 napisano:
-lokalizacja projektu (granice administracyjne województwa podlaskiego) Brak możliwości
korekty. Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.
Prosimy o potwierdzenie, że Wnioskodawca może przedstawić dokumenty dotyczące
siedziby/oddziału lub miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa podlaskiego
na etapie po przeprowadzeniu procedury wyboru i zaproszeniu do podpisania umowy.
Jednocześnie spełni kryterium formalnego polega na wskazaniu miejsca realizacji projektu
(inaczej biura projektu) na terenie województwa podlaskiego.
Wnioskodawca na moment wnioskowania posiada umowę najmu z dnia 24.11.2016 na
lokale przeznaczone na miejsce realizacji projektu na terenie województwa podlaskiego i
zatrudnia na jego terenie pracowników (wskazane w umowie o pracę miejsce pracy jest na
terenie województwa podlaskiego), jednak na moment wnioskowania siedzibę posiada na
terenie województwa mazowieckiego i planuje ją przenieść na teren województwa
podlaskiego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
Należy mieć na względzie, że zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, projekt musi być
realizowany w województwie podlaskim. W związku z tym już na etapie złożenia wniosku
powinna zostać wskazana lokalizacja projektu i przedłożone oświadczenie o prawie
do dysponowania nieruchomością będącą miejscem realizacji projektu. W przypadku
pozytywnej oceny projektu, przed zawarciem umowy o dofinansowanie, będzie
weryfikowany również fakt posiadania siedziby/oddziału lub miejsca prowadzenia
działalności na terenie województwa podlaskiego.

Pytanie:
Dzień dobry
Zgodnie z zapisami Regulaminu str. 13 „W ramach projektów typ 1. nie można uzyskać
wsparcia na infrastrukturę badawczą w rozumieniu art. 2 pkt 91 Rozporządzenia Komisji
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu”.
Proszę o doprecyzowanie jakiej infrastruktury badawczej dotyczy?
Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej wydatki na „infrastrukturę badawczą”
w ramach typu 1 projektu kwalifikowalne są w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej
(pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia 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). Należy mieć na względzie,
iż przedmiotowe Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb
udzielania pomocy przedsiębiorcom. Wskazany zaś w Regulaminie konkursu art. 2 pkt 91
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. odnosi się
do „infrastruktury badawczej” wykorzystywanej przez środowisko naukowe do
prowadzenia badań naukowych w swoich dziedzinach i obejmuje wyposażenie naukowe
lub zestaw przyrządów, zasoby oparte na wiedzy, takie jak zbiory, archiwa lub
uporządkowane informacje naukowe, infrastrukturę opartą na technologiach informacyjnokomunikacyjnych, taką jak sieć, infrastrukturę komputerową, oprogramowanie i infrastrukturę
łączności lub wszelki inny podmiot o wyjątkowym charakterze niezbędny do prowadzenia
badań naukowych.
Pytanie:
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, czy w przypadku, kiedy wnioskodawcą jest konsorcjum
przemysłowo-naukowe, w którym liderem jest przedsiębiorstwo mające oddział
w województwie podlaskim (projekt realizowany jest w województwie podlaskim), również
instytut naukowy będący członkiem konsorcjum powinien posiadać oddział
w woj. podlaskim, czy też może być z innego województwa.
Zapisy dokumentacji konkursowej nie zawierają wymogu w zakresie posiadania przez
jednostkę naukową (członka konsorcjum) oddziału na terenie województwa podlaskiego.
Należy jednak mieć na względzie, że zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu prace B+R
powinny być realizowane na terytorium województwa podlaskiego. Odstępstwem od tej
zasady jest zlecenie części prac merytorycznych podwykonawcy (warunek realizacji prac na
terenie województwa uznaje się wówczas za spełniony), zaś w przypadku konsorcjum część
prac może być prowadzona poza terenem województwa, jednakże należy mieć na względzie,
iż wówczas za lokalizację projektu uznawana będzie siedziba Wnioskodawcy/Lidera projektu
(posiadanie przez Wnioskodawcę/Lidera oddziału na terenie województwa podlaskiego nie
pozwala na spełnienie wymogu określonego w Regulaminie konkursu).
Pytanie:
W związku z planowanym złożeniem wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałania
1.2.1 PRPO typ 2. uprzejmie prosimy o wyjaśnienie/odpowiedź na następujące pytania:
1)
Metodologia wyliczania kosztów pośrednich – czy w sytuacji realizacji projektu
w konsorcjum z jednostką naukową (projekt będzie realizowany w ramach ich działalności
niegospodarczej) limit 10% kosztów pośrednich, rozliczanych przez przedsiębiorstwo,
nalicza się całości kosztów kwalifikowanych ponoszonych zarówno przez przedsiębiorstwa
jak i jednostkę naukową (oczywiście bez kosztów podwykonawstwa). Czy ryczał kosztów
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pośrednich dotyczy (kalkuluje się) wyłącznie od wydatków realizowanych przez
przedsiębiorstwo,
2)
Udział koszt kwalifikowanych ponoszonych przez jednostkę naukową – zgodnie
z regulaminem konkursu „udział kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez jednostkę
naukową nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych badań przemysłowych
i eksperymentalnych prac rozwojowych w realizowanym projekcie”. Czy ryczałtowe koszty
pośrednie jako koszt kwalifikowany i związany z realizacją badań przemysłowych
i eksperymentalnych prac rozwojowych również uwzględnia się w kalkulacji tego limitu?
Czy limit ten oblicza się odnosząc koszty jednostki naukowej do kosztów bez uwzględniania
kosztów pośrednich projektu?
3)
Koszt amortyzacji środków trwałych w ramach projektu – czy zakup środki trwałe
i WNiP o wartości do 10.000 złotych amortyzowany jednorazowo zgodnie z UoR i przyjętą
polityką rachunkowości przedsiębiorstwa są w całości uznawane za koszt kwalifikowany
w ramach projektu (przy założeniu, że w okresie realizacji projektu będzie wykorzystywany
tylko na jego potrzeby)? Czy całość takiego kosztu należy wówczas przyporządkować do
etapu/okresu, w którym następuje amortyzacja tego środka trwałego?
4)
Zazębianie się etapów projektu – czy etapy realizowanego projektu mogę się zazębiać
tj. w pewnych fragmentach mogą być realizowane jednocześnie. Czy każdy etap musi się
rozpoczynać po zakończeniu etapu poprzedniego. Czy etap obejmujący prace rozwojowe
może zostać rozpoczęty jeszcze przez zakończeniem badań przemysłowych, czy mogą się
zazębiać?
Ad. 1
Limit kosztów pośrednich jest wyznaczany w odniesieniu do wartości bezpośrednich kosztów
kwalifikowalnych projektu objętych pomocą na projekty badawczo-rozwojowe (tj. pomoc
udzielana na podstawie Rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na badania
podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia
wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020).
W związku z powyższym ich wartość ustalana jest na podstawie wydatków ponoszonych
przez przedsiębiorstwo.
Ad.2
Koszty pośrednie nie mogą być wykazane w ramach kosztów bezpośrednich projektu
i przekraczać 10% ich wartości (koszty objęte pomocą na projekty badawczo-rozwojowe,
bez kosztów podwykonawstwa). Przy określaniu 30% progu wydatków ponoszonych przez
jednostkę naukową nie są zatem uwzględniane koszty pośrednie ponoszone w ramach
projektu.
Ad.3
Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej koszty jednorazowej amortyzacji stanowią
koszt niekwalifikowalny w ramach konkursu.
Ad.4
Plan prac B+R powinien zawierać jasno sprecyzowane i układające się w logiczną całość
etapy planowanych badań oraz główne rezultaty zaplanowanych prac badawczo-3-

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 „zazębiania się” terminów realizacji poszczególnych etapów prac
B+R, jednak należy mieć na względzie wskazane wyżej wymogi.
Pytanie:
Zwracam się z pytaniem dotyczącym kryterium nr 6 – TYP 1.
Czy przedsiębiorstwo, które złoży wniosek w ramach niniejszego konkursu (TYP 1)
na zakup wyposażenia do działu B+R oraz zadeklaruje w ramach projektu zatrudnienie na
umowę o pracę pierwszego personelu badawczego w liczbie 0,5 EPC (do prowadzenia prac
badawczych przewidziane zostanie zatrudnienie osoby na 0,5 etatu), otrzyma 15 punktów
w ramach kryterium nr 6 ?
W przedstawionym przypadku, po spełnieniu pozostałych warunków, istnieje możliwość
przyznania 15 punktów w ramach przedmiotowego kryterium. Niemniej jednak należy mieć
na względzie, że pomimo, iż w dokumentacji konkursowej nie określono minimalnego
poziomu liczby tworzonych miejsc pracy w przypadku zatrudnienia pierwszego personelu
badawczego to w ramach kryteriów merytorycznych dopuszczających oceniana jest
m.in. zdolność Wnioskodawcy do realizacji projektu, tzn. czy Wnioskodawca posiada
odpowiednie zasoby kadrowe do zrealizowania swoich zamierzeń.
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