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.00-20-001/17
Wybrane pytania i odpowiedzi, które wpłynęły w czasie trwania naboru
Pytanie:
Zamierzamy złożyć wniosek w ramach poddziałania 1.2.1. Naszą intencją jest, by projekt łączył oba
dopuszczalne w regulaminie typy projektów (tj. zakup infrastruktury B+R oraz realizowanie prac
B+R ukierunkowanych na wdrożenie) i był realizowany w konsorcjum z jednostką naukową
(badania przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na wdrożenie). Chcielibyśmy zadać
następujące pytania:
1. Czy infrastruktura, którą planujemy zakupić może być wykorzystywana do realizowania prac
B+R ukierunkowanych na wdrożenie (drugi typ projektu)? Zakładamy, że jedynymi wydatkami
związanymi z tą infrastrukturą będzie jej zakup i nie będziemy wpisywać do budżetu projektu
również jej amortyzacji (byłoby to podwójne finansowanie). Dodatkowo w budżecie zostałby
uwzględniony koszt najmu środków trwałych, które będą potrzebne wyłącznie przez okres realizacji
prac B+R.
2. W jaki sposób uwzględnić w budżecie projektu i rozliczać (w trakcie realizacji) koszty
wynagrodzeń pracowników partnera w konsorcjum (jednostki naukowej)? Czy powinniśmy je
wykazywać w jakiś inny sposób niż koszty personelu przedsiębiorstwa będącego Wnioskodawcą?
3. Czy w przypadku projektu kompleksowego łączącego oba rodzaje projektów, wysokość kosztów
pośrednich możemy obliczać wyłącznie na podstawie kosztów związanych z pracami B+R (w tym
przypadku nie licząc zakupu infrastruktury)?
Ad. 1 Tak, infrastruktura B+R zakupiona w ramach realizacji projektu może być wykorzystywana do
realizacji prac B+R – mając na względzie zakaz podwójnego finansowania (brak możliwości ujęcia
w budżecie kosztów amortyzacji środków trwałych zakupionych w ramach realizacji projektu).
Ad. 2 W przypadku projektów partnerskich we wniosku o dofinansowanie należy przypisać koszty do
poszczególnych podmiotów uczestniczących w realizacji projektu. Podział kosztów, zadań,
obowiązków itp. powinien wynikać również z zapisów umowy o partnerstwie/umowy konsorcjum.
Szczegółowy kosztorys należy przedłożyć jako załącznik do wniosku o dofinansowanie (załącznik nr
6).
Ad. 3 Tak, podstawą do obliczenia kosztów pośrednich są koszty prowadzenia prac B+R (koszty
charakterystyczne dla typu 2.), z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

Pytanie:
Czy przedsiębiorstwo z województwa warmińsko-mazurskiego może złożyć wniosek?
Przedsiębiorstwo posiadające siedzibę w województwie warmińsko-mazurskim może złożyć wniosek
w ramach konkursu. Należy jednak mieć na względzie, iż projekt musi być realizowany
w województwie podlaskim, a 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:
Czy wydatki związane z komercjalizacją wyników projektu są kwalifikowane? Jeśli tak - w jakiej
kategorii wydatków bezpośrednich lub pośrednich? Na przykład wydatki związane z:
 udziałem w konferencji
 publikacją wyników badań
 promocją w Internecie
 przygotowanie broszur dla odbiorców
Zgodnie z Przewodnikiem dla Beneficjenta – uszczegółowienie kosztów kwalifikowalnych
i niekwalifikowalnych, w ramach typu 2. projektu, do kwalifikowalnych zalicza się pozostałe koszty
operacyjne, będące kosztami bezpośrednimi, w ramach których wyszczególnione są: koszty udziału
w konferencjach bezpośrednio związanych z przedmiotem projektu, koszty upowszechniania
w ogólnodostępnych bazach i portalach.
W związku z powyższym wskazane w zapytaniu koszty można zaliczyć do kosztów bezpośrednich,
jednakże koszty te muszą być ściśle powiązane z realizowanym projektem i upowszechnianiem jego
wyników oraz odpowiednio uzasadnione.
Ponadto należy mieć na uwadze, iż katalog wydatków kwalifikowalnych określony w dokumentacji
konkursowej jest katalogiem zamkniętym, natomiast katalog wydatków niekwalifikowalnych jest
katalogiem otwartym i zawiera jedynie wybrane wydatki niekwalifikowalne.
Pytanie:
Nasz projekt wpisuje się w typ II, dotyczyć będzie badań nad innowacyjnym wyrobem leczniczym
z zakresu telemedycyny
1. Czy hosting serwera jest w wydatkiem kwalifikowanym w ramach kosztów bezpośrednich czy
pośrednich? Do której kategorii powinnam go zakwalifikować, myślę że Pozostałe koszty operacyjne
- gdyż jest to wydatek niezbędny aby móc tworzyć produkt i testować go. Proszę o opinię
i wskazówki. Dodam, że hosting byłby wykupiony jedynie dla projektu.
2. Czy przy zatrudnianiu ludzi powinniśmy kierować się zasadą konkurencyjności czy możemy
wskazać we wniosku i zatrudnić pracowników firmy?
3. Czy jest określony limit ile % wydatków komisja może odrzucić/obniżyć?
4. Co w sytuacji jeśli KOP uzna, że dokonaliśmy błędnego zakwalifikowania badań tj. badania są
rozwojowe, a we wniosku wpisaliśmy iż są przemysłowe? czy może po prostu zmienić poziom
dofinansowania?
5. Co kwalifikuje się w usługi doradcze (wymienione w kategorii wydatków bezpośrednich nr 4.)?
Czy do usług doradczych możemy zaliczyć wszystkie usługi specjalistyczne niezbędne i dedykowane
realizacji projektu? Przykładowo: pomoc przy badaniu focusowym, pomoc przy dokumentacji dla
komisji bioetycznej, itp.?
6. Czy usługi doradcze firm wspierających przy rejestracji wyrobu leczniczego oraz uzyskiwania
zgody komisji bioetycznej są usługami kwalifikowanymi w ramach wydatków na usługi doradcze czy
w kat. nr 6. uzyskiwanie patentów, i innych wnip?
Ad. 1 Zgodnie z Przewodnikiem dla Beneficjenta – uszczegółowienie kosztów kwalifikowalnych
i niekwalifikowalnych – hosting serwera należałoby zaliczyć do kosztów pośrednich zgodnie
z punktem: i) koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych
z obsługą projektu. Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 10% wartości całkowitych wydatków
kwalifikowalnych projektu i mogą być rozliczane uproszczoną metodą rozliczania wydatków tj. za
pomocą stawki ryczałtowej.
Ad. 2 Kwestię zatrudnienia personelu projektu regulują Wytyczne w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, punkt 6.15 Koszty związane
z angażowaniem personelu. Dopuszcza się zaangażowanie pracowników Wnioskodawcy na podstawie
stosunku pracy (umowy o pracę), do zatrudnienia których nie ma zastosowania zasada
konkurencyjności. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych należy
postępować zgodnie z zasadą konkurencyjności (uwzględniając założone zasadą progi finansowe).
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Ad. 3 Dokumentacja konkursowa w ramach Poddziałania 1.2.1 nie określa limitów w zakresie korekty
wartości wydatków kwalifikowalnych. Jednakże zgodnie z Regulaminem Oceny i Wyboru Projektów
wartość projektu nie może być niższa niż przewidziana minimalna wartość wydatków
kwalifikowalnych dla danego typu projektu (zgodnie z 7 pkt. ww. Regulaminu), a korekta nie powinna
doprowadzić do sytuacji, iż wykonalność projektu mogłaby zostać naruszona.
Ad. 4 Zgodnie z Przewodnikiem po kryteriach wyboru projektów IOK dopuszcza możliwość poprawy
poziomu dofinansowania w trakcie oceny formalno-merytorycznej przyjętych przez Wnioskodawcę
poziomów dofinansowania, jeżeli przekraczają one dopuszczalne wielkości. Należy przy tym mieć na
względzie, iż dopuszczalny poziom dofinansowania w ramach projektów objętych pomocą publiczną
uzależniony jest od statusu (wielkości) przedsiębiorstwa i rodzaju wydatków ujętych w budżecie
projektu.
W celu uniknięcia błędnego zakwalifikowania badań pomiędzy badania rozwojowe a badania
przemysłowe należy każdy etap prac/badań zweryfikować zgodnie z danym poziomem gotowości
technologicznej. Sposób definiowania poziomów TRL został przedstawiony w załączniku do
Regulaminu konkursu – Poziomy gotowości technologicznej (TRL).
Ad. 5 Zgodnie z art. 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP może zostać udzielona jeżeli kosztami kwalifikowalnymi są
koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi takie nie mają
charakteru ciągłego ani okresowego, nie są też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi
przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub
reklama. Intensywność pomocy nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych.
W przypadku ujęcia w budżecie projektu usług doradczych należy określić co będzie przedmiotem
doradztwa (zakres doradztwa), jaki będzie rezultat doradztwa, sposób kalkulacji ceny doradztwa itp.
Na podstawie takich danych zostanie podjęta decyzja o kwalifikowalności danego wydatku w ramach
projektu. Na ten moment określony wydatek przedstawiony jest zbyt ogólnie nie można dokonać
jednoznacznej weryfikacji wydatków, trudno odnieść się do racjonalności, adekwatności
i niezbędności wydatków do realizacji celów projektu.
Ad. 6 W związku z tym, że w treści maila wskazano, iż będą to usługi doradcze firm wspierających
przy rejestracji wyrobu leczniczego oraz uzyskiwania zgody komisji bioetycznej, zatem nie mogą być
one zakwalifikowane jako „Koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości
niematerialnych i prawnych”. Natomiast mogą (o ile odpowiednio uzasadniona zostanie celowość
i zakres poniesionego kosztu) zostać zakwalifikowane w ramach wydatków na usługi doradcze.
Pytanie:
Program "Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji
wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach"
przewiduje możliwość realizacji jednego z dwóch projektów:
1. Tworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego
2. Prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R,
lub realizacji obu tych projektów, jednocześnie, w ramach jednej aplikacji.
Proszę o informacje, czy wszelkie opracowania dot. opisów prac projektowych, czasu ich trwania
oraz kwestii finansowych mają być opracowane wspólnie, czyli oba projekty potraktować jako jeden
projekt syntetycznie połączony na podstawie dwóch. Czy może raczej oddzielać we wszelkich
opracowaniach jeden od drugiego?
Projekt kompleksowy należy traktować jako jeden projekt, syntetycznie połączony i wszelką
dokumentację przygotować na ten projekt jako całość. Należy pamiętać o rzetelnym opisie prac B+R
prowadzonych zarówno w ramach realizacji projektu, jak również odnieść się do podstawowych
zagadnień badawczych i harmonogramu prac w okresie trwałości projektu (zakupiona infrastruktura
B+R powinna w okresie trwałości również służyć wsparciu badań w dziedzinach wpisujących się
w inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego).
Analizę finansową również należy przygotować biorąc pod uwagę oba aspekty realizowanego
projektu.
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Pytanie:
Czy w ramach kosztów personelu B+R można w projekcie kwalifikować wynagrodzenie osoby
prowadzącej działalność gospodarczą (właściciela firmy).
Jeśli tak, to jak to ująć w budżecie projektu – właściciel firmy nie może zawrzeć ze sobą umowy
o pracę ani umowy cywilnoprawnej.
Zgodnie z dokumentacją konkursową „Kwalifikowane będą wynagrodzenia pracowników
zatrudnionych na podstawie stosunku pracy i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych”. W związku z tym koszty wynagrodzenia osób prowadzających działalność gospodarczą
mogą zostać ujęte wyłącznie w ramach kosztów pośrednich projektu.
Pytanie:
Chcemy uzyskać premię 15% dla prac rozwojowych z tytułu rozpowszechniania wyników projektu.
Regulamin precyzuje, że premia ta zostanie przyznana jeśli zostanie spełniony jeden z warunków:
"wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji,
ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego. Wyniki powinny zostać
upowszechnione w ciągu 3 lat od zakończenia realizacji projektu"
Czy jest gdzieś określone na ilu i jakiego typu konferencjach należy rozpowszechnić wyniki
projektu?
Wnioskodawca aby uzyskać premię w wysokości 15% z tytułu rozpowszechniania wyników projektu,
musi dołączyć do wniosku o dofinansowanie „Oświadczenie o rozpowszechnieniu wyników prac
B+R”. Wzór oświadczenia został załączony do dokumentacji konkursowej – Wnioskodawca
zobowiązany jest rozpowszechnić wyniki prac przynajmniej w jednej z form wskazanych
w przedmiotowym oświadczeniu.
Pytanie:
Czy infrastruktura zakupiona w ramach projektu typu 1. musi być przeznaczona wyłącznie do celów
badawczych? Czy istnieje możliwość zakwalifikowania tylko części kosztów zakupu
urządzenia/maszyny w proporcji odpowiadającej zaangażowaniu urządzenia do celów badawczych
(stosownie do wypracowanej metodologii rozliczenia zaangażowania)? Czy istnieje możliwość
wykorzystania urządzeń również do celów produkcyjnych?
Możliwy jest zakup infrastruktury, która będzie służyła zarówno celom badawczym, jak
i produkcyjnym. Za koszty kwalifikowalne projektu realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1
można będzie wówczas uznać tylko część kosztów zakupu – w proporcji odpowiadającej
zaangażowaniu tej infrastruktury do celów badawczych. Wnioskodawca powinien zagwarantować, że
do zakończenia okresu trwałości projektu będzie prowadził ewidencję faktycznego zaangażowania
maszyn w poszczególne działania i pozwoli to na weryfikację spełniania przesłanki udzielenia
wsparcia.
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