
 
 

Pytania i odpowiedzi (FAQ) – RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21  

z dnia 14 czerwca 2021r.  

Pytanie 1. Jakie przesłanki związane z wystąpieniem COVID-19 umożliwiają 

złożenie wniosku o dofinansowanie w terminie 14 dni od daty zakończenia 

konkursu? 

Odpowiedź: Szczegółowe wyjaśnienia w zakresie sposobu stosowania przepisu 

wprowadzającego możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie po terminie 

zakończenia konkursu tj. art. 8 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z 

wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020, poz. 694) zawarte są w 

wyjaśnieniach Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zawartej pod następującym 

linkiem: tutaj1 W rozdziale II w pkt 3 (str. 18) Minister wyjaśnia, iż użyty w art. 8 

termin „bezpośrednio” należy traktować wąsko, z czego wynika, iż wpływ wystąpienia 

COVID-19 musi dotknąć bezpośrednio przedsiębiorstwa Wnioskodawcy i 

uniemożliwić mu złożenie wniosku o dofinansowanie w terminie na jego złożenie. 

Dalsze wyjaśnienia w zakresie stosowania art. 8 zawarte są na str. 75-76 

powyższego dokumentu. Przypominamy, iż zgodnie z pkt 7 ww. wyjaśnień, ciężar 

dowodu o bezpośrednim wypływie COVID-19 na uchybienie terminowi złożenia 

wniosku o dofinansowanie obciąża Wnioskodawcę. Oznacza to, że Wnioskodawca, 

który składa wniosek o dofinansowanie po terminie, musi uwiarygodnić i wyjaśnić, 

jaka okoliczność będąca bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19 

spowodowała, że nie było w jego przypadku możliwe złożenie wniosku o 

dofinansowanie w pierwotnym terminie (zawarte także w § 13 ust. 2 Regulaminu 

konkursu). 

 

Pytanie 2. Czy istnieje możliwość złożenia więcej niż jednego wniosku w 

ramach konkursu? 

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 do Regulaminu konkursu (tj. 

Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie) Wnioskodawca ma możliwość 

złożenia więcej niż jednego wniosku w konkursie/rundzie konkursu. 

 

Pytanie 3. Czy Zarząd Województwa Małopolskiego może zdecydować o 

zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie projektów przed upływem 

terminu wskazanego Regulaminie konkursu? 

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z §15 ust. 1 Regulaminu konkursu, w uzasadnionych 

przypadkach np. gdy wartość dofinansowania w złożonych wnioskach o 

dofinansowanie przekroczy 200% kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie 

wszystkich projektów w ramach konkursu lub nastąpi istotna zmiana stanu prawnego 
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mająca wpływ na warunki konkursu, ZWM może podjąć decyzję o zamknięciu naboru 

wniosków o dofinansowanie projektów przed upływem terminu wskazanego w §13 

ust. 2 Regulaminu. Przedmiotowa informacja zostanie opublikowana z 

wyprzedzeniem co najmniej 5 dni przed planowanym terminem zamknięcia naboru, 

na właściwych stronach internetowych. 

 

Pytanie 4: Czy każda runda w konkursie ma przewidzianą odrębną sumę 

środków do rozdysponowania?  

Odpowiedź: Nie. Kwota alokacji wskazana w §21 ust. 2 Regulaminu konkursu 

przeznaczona jest na dofinansowanie projektów w ramach konkursu. Nie 

zastosowano podziału środków na poszczególne rundy konkursu. 

 

Pytanie 5: Czy istnieje możliwość zakupu usługi B+R albo usługi B+R i 

proinnowacyjnej od więcej niż jednego podmiotu określonego w Regulaminie 

konkursu?  

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z §18 ust. 12 Regulaminu konkursu w ramach jednego 

projektu dopuszczalny jest zakup usług, o których mowa w §18 ust. 6 i 7 Regulaminu 

konkursu, od więcej niż jednego Wykonawcy, wybranego na zasadach opisanych w 

§20 Regulaminu konkursu, pod warunkiem spełnienia łącznie poniższych przesłanek: 

a) zlecenia usług, które nie są tożsame przedmiotowo – tj. usługi badawczo-

rozwojowej łącznie z usługą/usługami proinnowacyjnymi; 

b) przedstawienia we wniosku o dofinansowanie uzasadnienia braku możliwości 

realizacji całości zakresu usługi przez jednego Wykonawcę; 

c) wykazania, że zakresy prac zleconych poszczególnym Wykonawcom nie 

pokrywają się w żadnej części. 

 

Pytanie 6: Czy istnieje możliwość zrealizowania w ramach projektu wyłącznie 

komponentu B+R lub komponentu wdrożeniowego? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z §1 ust. 2 Regulaminu konkursu wsparcie w ramach 

Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje Typ C. bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem 

dedykowane jest przedsięwzięciom zapewniającym realizację pełnego procesu 

tworzenia innowacyjnego rozwiązania tj. obejmujących zarówno komponent 

badawczo-rozwojowy, jak i wdrożeniowy.  

 

Pytanie 7: Czy Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z regionalnej pomocy 

inwestycyjnej na każdym z etapów projektu? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SzOOP2 grupa wydatków 

dotycząca realizacji komponentu B+R projektu kwalifikowana jest wyłącznie w 
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ramach pomocy de minimis. Natomiast, grupa wydatków dotycząca realizacji 

komponentu wdrożeniowego projektu kwalifikow 

 

Pytanie 8: Jakie czynności wykonywane w ramach komponentu B+R z zakresu 

usług informatycznych nie są kwalifikowane w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na 

innowacje Typ C. Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem? 

Odpowiedź: Zgodnie z §18 ust. 8 Regulaminu konkursu, w przypadku projektów 

informatycznych, w których część badawcza wiąże się z przeprowadzeniem prac 

B+R w zakresie oprogramowania komputerowego, uwzględnione zostały zasady 

określone w Podręczniku Frascati 2015. Zalecenia dotyczące pozyskiwania i 

prezentowania danych z zakresu działalności badawczej i rozwojowej, Pomiar 

działalności naukowo-technicznej i innowacyjnej, OECD, 2015 r. Czynności rutynowe 

związane z oprogramowaniem nie uznaje się za działalność B+R. 

Przykłady czynności, które nie są pracami B+R: 

a) tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie 

znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych, 

b) dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w istniejących programach 

użytkowych, 

c) tworzenie stron internetowych lub oprogramowania z użyciem istniejących 

narzędzi, 

d) użycie standardowych metod kodowania, weryfikacji bezpieczeństwa i 

testowania integralności danych  

e) dostosowywanie produktów do określonych zastosowań, o ile w ramach tego 

procesu nie jest uwzględniana wiedza, która przyczynia się do znaczącego 

ulepszenia wyjściowego oprogramowania,  

f) rutynowe usuwanie błędów z systemów i programów (debugging), o ile nie jest 

wykonywane jeszcze przed zakończeniem eksperymentalnych prac 

rozwojowych.  

 

Pytanie 9: Czy Wnioskodawca może zmienić/dostosować do własnych potrzeb 

wzory dokumentacji z wyboru wykonawcy komponentu B+R (tj. zapytania 

ofertowego, oferty, protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego)? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 do Regulaminu konkursu (tj. 

Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie), zapytanie ofertowe należy 

przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 część A do wniosku o 

dofinansowanie. Wnioskodawca wraz z zapytaniem ofertowym powinien udostępnić 

potencjalnym wykonawcom wzór oferty (wzór oferty stanowi załącznik nr 2 część B 

do wniosku o dofinansowanie), a po przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy 

przygotować protokół zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 część C do 

wniosku o dofinansowanie.  



Jeżeli Wnioskodawca zdecyduje się na wskazanie dodatkowych 

zapisów/oświadczeń/informacji dla oferentów – adnotacje te należy wskazać w 

ramach odrębnego załącznika.  

 

Pytanie 10: Czy projekt wzorniczy może dotyczyć nowego produktu, ale jeszcze 

nie wprowadzonego do działalności firmy?  

Odpowiedź: Tak. Celem Typu 2 (tj. usług w zakresie wzornictwa polegającej na 

wykonaniu nowego projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech 

technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, bądź też wykonaniu 

projektu inżynierskiego, obejmującego projekty szczegółowe: konstrukcyjny, 

technologiczny oraz projekty oprzyrządowania) jest powstanie nowego projektu 

wzorniczego. Nie ma zatem znaczenia czy będzie to projekt wzorniczy dotyczący 

nowego produktu/znacznego udoskonalenia istniejącego już produktu/wytworzenia 

nowego procesu. Usługa wzornicza może dotyczyć zarówno innowacji produktowej 

jak i innowacji procesowej. W obu przypadkach istotne jest spełnienie definicji 

innowacji produktowej i/lub procesowej wskazanej w kryterium Nowość rezultatów 

projektu 

 

Pytanie 11: Czy projekt wzorniczy (Typ 2) może dotyczyć strony internetowej 
przedsiębiorstwa? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu: Typ 2: usługi w zakresie 
wzornictwa polegające na wykonaniu nowego projektu wzorniczego, obejmującego 
opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, 
bądź też wykonaniu projektu inżynierskiego, obejmującego projekty szczegółowe: 
konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty oprzyrządowania. Zatem jeżeli zakres 
projektu wzorniczego, będzie się zgadzał z wymaganiami uwzględnionymi w definicji 
tego typu usługi, będzie mógł dotyczyć również strony internetowej. 

Zwracam jednocześnie uwagę, iż  w celu spełnienia kryterium Nowość rezultatów 
projektu istotne jest wykazanie, że rezultat projektu stanowi innowację produktową 
lub procesową, bądź innowację nietechnologiczną wyłącznie w powiązaniu z 
innowacją produktową lub procesową oraz charakteryzuje się nowością w skali co 
najmniej rynku polskiego lub jest nowością w skali danego przedsiębiorstwa. 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu (Kryteria wyboru projektów), przez 
innowację produktową (product innovation) należy rozumieć wprowadzenie wyrobu 
lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub 
zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji 
technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości 
obsługi lub innych cech funkcjonalnych. Natomiast przez innowację procesową 
(process innovation) należy rozumieć innowację w obrębie procesu tj. nową lub 
znacząco udoskonaloną metodę produkcji lub dostawy.  



Biorąc pod uwagę powyższe definicje należy przeanalizować, co dla wnioskującego 
przedsiębiorstwa jest produktem (wyrobem lub usługą) oraz w jakim zakresie 
wykorzystana będzie strona internetowa. W kontekście projektu wzorniczego 
dotyczącego strony internetowej, innowacja produktowa wystąpiłaby w sytuacji, gdy 
strona internetowa byłaby produktem oferowanym przez przedsiębiorcę do 
sprzedaży na rynku, natomiast innowacja procesowa, gdy strona ta byłaby 
elementem procesu realizacji usługi, świadczonej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. Natomiast w sytuacji, gdy strona internetowa będzie służyć do 
promocji działalności firmy, oferowanych przez nią produktów, bądź ich sprzedaży, 
wystąpi wyłącznie innowacja nietechnologiczna (innowacja marketingowa), co nie 
spełnia wymogu kryterium oceny merytorycznej pn. Nowość rezultatów projektu. 

 

Pytanie 12: Czy wybór Wykonawcy usługi musi odbywać się poprzez 

opublikowanie zapytań ofertowych za pośrednictwem strony internetowej baza 

konkurencyjności ? 

Odpowiedź: Tak. Wybór Wykonawcy usługi odbywa się wyłącznie z zastosowaniem 

zasady konkurencyjności tj. poprzez umieszczenie zapytania ofertowego na stronie 

internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

 

Pytanie 13. Czy dokumenty w zakresie wyboru Wykonawcy (badań zleconych w 

ramach komponentu B+R projektu) jak i wybór dostawcy np. nowych środków 

trwałych, które zamierzam zakupić w ramach projektu muszą zostać 

przedłożone wraz z wnioskiem o dofinansowanie?  

Odpowiedź: Wnioskodawca zobowiązany jest do wyłonienia 

Wykonawcy/Wykonawców usługi/usług planowanych do realizacji w ramach 

komponentu B+R przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. Dokumenty z 

procesu wyboru Wykonawcy/Wykonawców składane są wraz z wnioskiem o 

dofinansowanie. Natomiast, proces wyłonienia dostawców nowych środków trwałych 

i/lub wartości niematerialnych, planowanych do nabycia w ramach komponentu 

wdrożeniowego, następuje na późniejszym etapie tj. realizacji projektu.  

 

Pytanie 14. W ramach projektu planujemy zakupić  środek trwały tj. maszynę. 

Czy w efekcie zastosowania maszyny w procesie produkcyjnym możemy 

używać jej do produkcji masowej? Czy w takim wypadku wydatek ten będzie 

stanowił koszt kwalifikowany?  

Odpowiedź: Tak. Celem kwalifikowania wydatków w ramach komponentu 

wdrożeniowego (m.in. nowych środków trwałych) jest rozpoczęcie produkcji lub 

świadczenia usług na bazie rozwiązania/rozwiązań opracowanych w ramach 

komponentu B+R,  a następnie wprowadzenie ich na rynek (docelowo np. sprzedaż 

wyrobów wyprodukowanych na nabytej infrastrukturze). 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


Zwracamy uwagę, iż zawarte w Regulaminie konkursu wyłączenie dotyczące 

produkcji masowej dotyczy wyłącznie usług kwalifikowanych w ramach komponentu 

B+R.  

 

Pytanie 15. Usługi dotyczące produkcji masowej nie są kwalifikowane. Czy 

stworzenie innowacyjnego oprogramowania, następnie jego produkcja i 

sprzedaż na rynku detalicznym będzie dozwolone? 

Odpowiedź: Na wstępie zwracamy uwagę na szczególne wymogi dotyczące 

projektów informatycznych, w których część badawcza wiąże się z 

przeprowadzeniem prac B+R w zakresie oprogramowania komputerowego – warunki 

określono zgodnie z Podręcznikiem Frascati 2015. 

Natomiast projekty mające na celu przeprowadzenie prac B+R w zakresie 

innowacyjnego oprogramowania (w ramach komponentu B+R), a następnie 

wdrożenie rezultatów rzeczonych badań do produkcji w przedsiębiorstwie 

Wnioskodawcy i wprowadzenie ich na rynek (w postaci np. docelowego 

oprogramowania - produktu), mogą być przedmiotem wsparcia.  

Zwracamy, uwagę, iż przedmiotem wsparcia w ramach komponentu wdrożeniowego 

są nowe środki trwałe i wartości niematerialne wyłącznie w zakresie, który jest 

Wnioskodawcy niezbędny do uruchomienia produkcji/możliwości świadczenia usługi. 

Na żadnym z etapów projektu nie ma możliwości kwalifikowania seryjnej produkcji 

rozwiązania, które powstało w wyniku komponentu B+R.  

Zwracamy jednocześnie uwagę, iż w celu spełnienia kryterium pn. „Nowość 

rezultatów projektu” istotne jest wykazanie, że rezultat projektu stanowi 

innowację produktową lub procesową, bądź innowację nietechnologiczną 

wyłącznie w powiązaniu z innowacją produktową lub procesową oraz 

charakteryzuje się nowością w skali co najmniej rynku polskiego lub jest 

nowością w skali danego przedsiębiorstwa.  

 

Pytanie 16. Co oznacza forma finansowania "refundacja" - czy polega to na 

tym, że najpierw wnioskodawca opłaca faktury za B+R lub koszty wdrożeniowe, 

a później otrzymuje refundację? 

Odpowiedź: Tak. Przekazanie dofinansowania odbywa się w formie refundacji 

części poniesionych przez Beneficjenta na realizację projektu wydatków 

kwalifikowanych. Zwracamy również uwagę, iż w ramach niniejszego naboru nie 

przewiduje się stosowania zaliczek.  

 

Pytanie 17. Czy jeśli celem badania B+R (projektu wzorniczego) jest 

opracowanie innowacyjnego/znacząco ulepszonego stanowiska szkoleniowego 

(serwisowego) i w wyniku wdrożenia, zostanie wprowadzone znacząco 

ulepszone szkolenia, do których wymagane będzie wdrożenie kilku stanowisk 



szkoleniowych opracowanych w ramach komponentu B+R, to czy jest to 

kwalifikowalne? 

Odpowiedź: Zgodnie z zakresem oceny kryterium merytorycznego pn. „Forma 

wdrożenia wyników komponentu B+R projektu”, przedmiotem komponentu 

wdrożeniowego jest wdrożenie wyników komponentu B+R projektu do własnej 

działalności gospodarczej Wnioskodawcy, poprzez: 

a) rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług lub 

b) wprowadzenie w przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulepszonego procesu 

(technologii), 

na bazie rozwiązania/rozwiązań opracowanych w ramach komponentu B+R projektu. 

 

Z informacji zawartych w zapytaniu wynika, iż przedmiotem działalności, w ramach 

której realizowany będzie projekt będzie działalność szkoleniowa (sektor usług), a 

zakres usługi B+R planowanej do zlecenia to opracowanie innowacyjnego/znacząco 

ulepszonego stanowiska szkoleniowego.  

Zgodnie z zapisami zał. nr 1 do Regulaminu konkursu: 

- za innowację produktową uznaje się wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są 

nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Do 

innowacji produktowej zalicza się znaczące udoskonalenia pod względem 

specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego 

oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych; 

- za innowację procesową uznaje się wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej 

metody produkcji lub dostawy. Do innowacji procesowej zalicza się znaczące zmiany 

w zakresie technologii, urządzeń lub oprogramowania; 

Zauważyć należy, iż wprowadzenie „ulepszonego stanowiska szkoleniowego” może 

zostać zdefiniowane w przedstawianym kontekście jako zmiana wpływająca na 

proces świadczenia usługi (będzie to przedmiotem oceny Eksperckiej na etapie 

oceny merytorycznej). Wnioskodawca nie planuje bowiem uruchomienia produkcji 

ww. stanowiska, a następnie oferowania go jako produktu na rynku - brak znamion 

innowacji produktowej. 

Zatem, w ramach komponentu wdrożeniowego wsparciu podlegać mogłyby 

wyłącznie wydatki, niezbędne do wprowadzenia w przedsiębiorstwie ulepszonego 

procesu świadczenia usługi. W tym zakresie, ocenie Eksperckiej podlegać będzie 

zarówno zasadność, jak i racjonalność nabycia określonej liczby sztuk stanowisk 

szkoleniowych opracowanych w ramach komponentu B+R, niezbędnych 

Wnioskodawcy do wdrożenia. 

 
 

Pytanie 18. Czy w ramach komponentu B+R - projektu wzorniczego 

realizowane jest tylko opracowanie projektu wzorniczego czy wytworzenie 

fizycznego opracowanego produktu? Czy jednak wytworzenie opracowanego 

produktu podlega jedynie pod komponent wdrożeniowy? 

Odpowiedź: Zgodnie z §18 ust. 6 Regulaminu konkursu usługi w zakresie 

wzornictwa polegają na wykonaniu nowego projektu wzorniczego, obejmującego 

opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu. 

Zwracamy uwagę, iż wskazany zakres ww. usługi nie obejmuje wytworzenia fizycznej 



postaci produktu docelowego. Natomiast w przypadku, gdy Wnioskodawca wykaże, 

iż w celu wykonania projektu wzorniczego niezbędne będzie wykonanie prototypu 

produktu, a fakt ten zostanie uwzględniony w Załączniku nr 2a - Zapytanie ofertowe 

oraz Załączniku 2b – Oferta – kwalifikowalność zlecenia, również w tym zakresie 

podlegać będzie ocenie Eksperckiej w ramach kryterium pn. „Merytoryczna 

kwalifikowalność wydatków komponentu B+R”.  

Zwracamy jednak uwagę, iż zakres usługi w ramach komponentu B+R nie obejmuje 

nabycia środków trwałych – zgodnie z informacjami zawartymi we wzorze oferty, 

wynagrodzenie za realizację zlecenia obejmuje przeniesienie, bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych, wszelkich autorskich praw majątkowych do wykonanych 

prac i wyników badań oraz za przeniesienie wszelkich praw do dóbr własności 

przemysłowej i intelektualnej, które mogą powstać w związku z realizacją usługi – 

zakres ten może podlegać uregulowaniu w umowie pomiędzy Zamawiającym, a 

Wykonawcą. 

Natomiast w ramach komponentu wdrożeniowego wsparciu podlegać mogą 

wyłącznie wydatki, niezbędne do uruchomienia w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy 

produkcji/świadczenia usług na podstawie rezultatu uzyskanego w ramach 

komponentu B+R. W tym zakresie, również ocenie Eksperckiej w ramach kryterium 

„Kwalifikowalność wydatków komponentu wdrożeniowego” podlegać będzie zarówno 

zasadność, jak i racjonalność wydatków, niezbędnych Wnioskodawcy do wdrożenia. 

 

Pytanie 19. Czy projekt specjalistycznego stanowiska szkoleniowego jest 

projektem wzorniczym czy projektem inżynierskim? 

Odpowiedź: Projekt wzorniczy obejmuje opracowanie cech technicznych, 

użytkowych lub estetycznych danego produktu. Natomiast projekt inżynierski 

obejmuje projekty szczegółowe tj. projekt konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty 

oprzyrządowania. Decyzja, czy wykonawca wykona projekt wzorniczy czy projekt 

inżynierski należy do Wnioskodawcy i powinna wynikać z zakresu prac, jakie zostaną 

zrealizowane w ramach zlecenia.  

 

Pytanie 20. W katalogu podmiotów uprawnionych do realizacji usługi, są tylko 

podmioty zlokalizowane na terenie Polski i wpisane do odpowiednich 

rejestrów. Natomiast, dla planowanego wniosku, w zakresie badań i certyfikacji 

nowego produktu, badania i badania pod certyfikacje może wykonać podmiot z 

Polski, natomiast weryfikacja i dokumentacja certyfikacyjna, musi być 

podpisana i zaakceptowana przez podmiot certyfikujący z USA (taki jest 

wymóg tej certyfikacji). Czy taki koszt, jako koszt w ramach oferty podmiotu 

polskiego, jest akceptowalny, przy założeniu że na dokumentach 

certyfikacyjnych będzie tylko aprobata jednostki z USA. Czy ewentualnie koszt 

takich dokumentów certyfikacyjnych, może być zaliczony, w części 

wdrożeniowej, jako zakup WNiP. 

Odpowiedź: Koszt certyfikacji nie może być ujęty w części wdrożeniowej. 



Wykonawca usług w ramach komponentu B+R musi posiadać potencjał (techniczny, 

kadrowy) do wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia. Zatem rozliczeniu 

podlegać będzie jedynie koszt wykonania badań i certyfikacji nowego produktu 

zrealizowany przez podmiot krajowy, wpisujący się do katalogu wykonawców. Usługi 

planowane do realizacji w ramach komponentu B+R nie mogą być zlecane 

podwykonawcom. 

 

Pytanie 21. Badania będą składać się z 2 zadań, czy będą one mógły być 

fakturowane oddzielnie , czy po opłaceniu pierwszego zadania będzie 

możliwość złożenia  wniosku o refundacje jego kosztu. Czy dopiero po 

zakończeniu całości badań będzie możliwość wystąpienia o refundacje?   

Odpowiedź: Wnioskodawca ma możliwość składania wniosków o płatność 

pośrednio. W związku ze zmianą Regulaminu konkursu (komunikat z dnia 01 

czerwca 2021r. - link3) usługi B+R powinny zostać rozliczne w ramach jednego 

wniosku o płatność (czynność ta umożliwia jednocześnie rozpoczęcie rozliczania 

wydatków w ramach komponentu wdrożeniowego), natomiast usługa proinnowacyjna 

może być rozliczona odrębnym wnioskiem o płatność. Wypłata dofinansowania na 

realizację komponentu wdrożeniowego może nastąpić przed zakończeniem realizacji 

usług proinnowacyjnych, jeżeli usługi takie zostały przewidziane w ramach 

komponentu B+R.

 

Pytanie 22. Jeżeli w ramach opublikowania ogłoszenia w bazie 

konkurencyjności, została wyłoniona jednostka badawcza do przeprowadzenia 

usługi  w zakresie B+R Typu 1 (prace których efektem końcowym jest 

zbudowanie prototypu) to czy zakup komponentów do budowy tego prototypu 

leży po stronie wykonującego usługę B+R, czy po stronie Beneficjenta?  

Czy kwota za jaką wykonawca usługi B+R będzie wykonywał tą część projektu 

powinna uwzględniać również zbudowanie prototypu? Czy koszt ten szacuję 

sobie sam jako wnioskodawca? 

Odpowiedź: Jeżeli do prawidłowej realizacji usługi B+R konieczne jest wykonanie 

prototypu, to wydatki związane z jego budową powinny zostać uwzględnione w 

zakresie zamówienia, a jego wykonanie uwzględnione przez Wykonawcę w cenie 

określonej w złożonej ofercie. Wnioskodawca (Zamawiający) płaci za wykonanie 

usługi i tylko taki koszt jest kwalifikowalny w komponencie B+R. 

Pytanie 23. Czy jeśli firma nie ma obowiązku przygotowywania sprawozdań 

finansowych w tym także uproszczonych sprawozdań finansowych to powinna 

złożyć wydruki z ewidencji księgowej jaka prowadzi? 

Odpowiedź: Obowiązek dostarczania sprawozdań finansowych/uproszczonych 
sprawozdań finansowych za 3 ostatnie zamknięte lata obrotowe nie dotyczy 
przedsiębiorstw istniejących krócej niż trzy lata kalendarzowe, a także podmiotów, 
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które nie sporządzają sprawozdań finansowych ani uproszczonych sprawozdań 
finansowych. W pozostałych przypadkach Wnioskodawca nie jest zobowiązany do 
przedkładania innych dokumentów potwierdzających sytuację finansową.  

Obowiązek dostarczania sprawozdań finansowych/uproszczonych sprawozdań 
finansowych dotyczy wyłącznie przedsiębiorców ubiegających się o regionalną 
pomoc inwestycyjną. W przypadku projektów finansowanych w całości w ramach 
pomocy de minimis, która może zostać udzielona również podmiotom w tzw. trudnej 
sytuacji, nie ma obowiązku przedkładania wraz z wnioskiem dokumentów 
finansowych. 

 

Pytanie 24. Czy jeśli firma sporządza sprawozdania finansowe i są one 

widoczne w KRS za wymagany regulaminem okres to może je pomimo to 

wgrać do wniosku? 

Odpowiedź: Zgodnie z Załącznikiem nr 2 w przypadku gdy sprawozdanie 
Wnioskodawcy za dany rok obrotowy jest dostępne w przeglądarce dokumentów 
finansowych prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości dla podmiotów 
zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, do wniosku nie należy dołączać 
sprawozdania za dany rok.  

 

Pytanie 25. Co w sytuacji gdy podmiot działa dłużej niż trzy lata ale 

sprawozdania ma obowiązek sporządzać jedynie z część tego okresu (2 

ostatnie lata obrotowe) co powinno być wgrane jako załączniki do wniosku, 

aby było to poprawne? 

Odpowiedź: W przypadku, gdy podmiot działa dłużej niż trzy lata, ale ma obowiązek 

sporządzać sprawozdania za okres krótszy (2 ostatnie lata obrotowe), 

Wnioskodawca zobowiązany jest do przesłania sprawozdań za wymagany okres tj. 2 

ostatnich lat obrotowych. Jednocześnie w celu rozwiania ewentualnych wątpliwości 

oceniającego i uniknięciu pytań na etapie oceny formalnej, sytuacja taka może 

zostać wyjaśniona we wniosku o dofinansowanie. 

 

Pytanie 26.  Czy wytworzenie w ramach świadczonej przez jednostkę naukową 

usługi B+R (typ nr 1) prototypu nowego produktu może wiązać się z sytuacją, 

w której owa jednostka naukowa skorzysta z usług własnego podwykonawcy? 

Jeśli tak, czy ten podwykonawca jednostki naukowej powinien być wykazany 

(jako potencjał kadrowy / techniczny) na etapie wyboru jednostki naukowej 

przez Wnioskodawcę? 

Odpowiedź: Wykonawca musi dysponować potencjałem w celu zrealizowania 
usługi. W związku z określeniem zamkniętego katalogu podmiotów, które mogę być 
wykonawcami usług w ramach komponentu B+R, podwykonawstwo nie jest 
dozwolone. 



Zwracamy uwagę, iż wykonawca w celu zrealizowania usługi może nawiązać 
współpracę z osobą fizyczną na podstawie dowolnego stosunku zobowiązaniowego 
pod warunkiem, że osoba ta zostanie wykazana jako potencjał kadrowy Wykonawcy 
w ramach załącznika nr 2 część B do wniosku o dofinansowanie tj. w ofercie złożonej 
przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 27. Czy w konkursie 1.2.3 RPO przewiduje się limity (kwotowe / 

procentowe) dotyczące rodzaju kosztów ponoszonych przez jednostkę 

naukową realizującą prace B+R (typ 1), przykładowo koszty wynagrodzeń, 

zakupu materiałów i surowców niezbędnych do przeprowadzenia prac B+R, 

zlecenia dodatkowych prac poza jednostkę naukową? 

Odpowiedź: Zarówno SzOOP jak i Regulamin konkursu, nie zawierają limitów jak i 

katalogu wydatków, które mogą być ponoszone przez Wykonawcę w ramach 

realizacji usługi B+R. W ofercie wykonawca wskazuje cenę netto i brutto za 

zamówienie (cena zawiera wynagrodzenie za przeniesienie, bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych, wszelkich autorskich praw majątkowych do wykonanych 

prac i wyników badań oraz za przeniesienie wszelkich praw do dóbr własności 

przemysłowej i intelektualnej, które mogą powstać w związku z realizacją usługi). 

Zachęcamy do zapoznania się ze wzorem zapytania ofertowego (Załącznik 2 do 

wniosku o dofinansowanie)  

 

Pytanie 28. Czy wkład własny inwestora, który ma pracownie architektoniczną 
może być wycenioną przez biuro koncepcją architektoniczno- budowlaną 
(wycena na podstawie cenników izby architektów RP)? 
 
Odpowiedź: Wnioskodawca może wnieść wyłącznie wkład finansowy. Wkład 
niepieniężny został wskazany w zał. nr 7 do SzOOP jako koszt niekwalifikowany.  

 
 
Pytanie 29. Czy przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją piwa może ubiegać 
się o dofinansowanie, czy też działalność związana z produkcją napojów 
alkoholowych (piwa, wódki) jest wykluczona z możliwości uzyskania wsparcia? 
 

Odpowiedź: Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 

r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis (art. 1. ust. 1 lit c), przetwarzanie produktów rolnych oznacza 

czynności wykonywane na produkcie rolnym, w wyniku których powstaje produkt 

będący również produktem rolnym, z wyjątkiem czynności wykonywanych w 

gospodarstwach, niezbędnych do przygotowania produktów zwierzęcych lub 

roślinnych do pierwszej sprzedaży;  

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (GBER) (art. 1 ust. 3 lit. c), przetwarzanie 
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produktów rolnych - oznacza czynności dokonywane na produkcie rolnym, w wyniku 

których powstaje produkt będący również produktem rolnym, z wyjątkiem czynności 

wykonywanych w gospodarstwach, niezbędnych do przygotowania produktów 

zwierzęcych lub roślinnych do pierwszej sprzedaży;  

Ponadto, zgodnie z klasyfikacją zawartą w załączniku nr I do Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, do produktów rolnych zalicza się:  

ex 22.08 [1] ex 22.09 [1] | Alkohol etylowy, denaturowany lub nie, o jakiejkolwiek 

mocy, otrzymywany z produktów rolnych, o których mowa w załączniku I, z 

wyłączeniem wódek, likierów i innych napojów spirytusowych, złożone preparaty 

alkoholowe (znane jako "skoncentrowane ekstrakty") do wyrobu napojów.  

Zgodnie z przedstawioną definicją za przetwarzanie produktów rolnych nie jest 

uznawana jakakolwiek czynność na produkcie rolnym, ale wyłącznie czynność, w 

wyniku której powstaje inny produkt rolny.  

Piwo/wódka nie jest produktem rolnym w rozumieniu Załącznika I do TFUE, stąd też 

podmioty prowadzące działalność w zakresie wytwarzania tego typu artykułów 

alkoholowych nie są wykluczone z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, 

zarówno w ramach pomocy de minimis jak i regionalnej pomocy inwestycyjnej. 

 

Pytanie 30. Jako, że jest to program refundacji, czyli pieniądze są zwracane po 

wykonaniu wszystkich działań w komponencie badawczo-rozwojowym i 

wdrożeniowym: czy w rzeczywistości wygląda to tak, że jednostka badawcza 

wykonuje dla nas usługę, my potem w etapie wdrożeniowym kupujemy 

maszyny - całość zostanie np. oceniona negatywnie i nie otrzymamy zwrotu za 

zakup maszyn, czy w takim razie nie otrzymamy również zwrotu pieniędzy za 

zleconą jednostce usługę? Czy te komponenty są osobno rozpatrywane? 

Odpowiedź: Poszczególne komponenty rozliczne są przez Wnioskodawcę 

oddzielnie. Wnioskodawca rozlicza komponent B+R - w związku ze zmianą 

Regulaminu konkursu (komunikat z dnia 01 czerwca 2021r. - link4) usługi B+R 

powinny zostać rozliczne w ramach jednego wniosku o płatność (czynność ta 

umożliwia jednocześnie rozpoczęcie rozliczania wydatków w ramach komponentu 

wdrożeniowego), natomiast usługa proinnowacyjna może być rozliczona odrębnym 

wnioskiem o płatność. Wypłata dofinansowania na realizację komponentu 

wdrożeniowego może nastąpić przed zakończeniem realizacji usług 

proinnowacyjnych, jeżeli usługi takie zostały przewidziane w ramach komponentu 

B+R. Zachęcamy do zapoznania się z wzorem umowy o dofinansowanie.  

 

Pytanie 31. Czy jeśli aplikujemy o kwotę 500 tys. jednostka badawcza 
otrzymuje maksymalnie 250 tysięcy, a my na etap wdrożeniowy maksymalnie 
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250? Co jeśli jednostka wyceni usługi na 100 tys. Czy wciąż etap wdrożeniowy 
nie może przekroczyć 250 tys.? Jak się rozkładają te środki? 

Odpowiedź: Wartość wydatków w ramach komponentu B+R wynika z ceny 

określonej w ofercie złożonej przez wykonawcę, która w wyniku procedury 

konkurencyjności zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Natomiast, jeżeli w 

ramach komponentu B+R wybiorą Państwo ofertę o wartości 100 tys. zł. kosztów 

kwalifikowanych, to wysokość kosztów części wdrożeniowej będzie musiała być 

niższa niż 100 tys. zł. (czyli np. 99 tyś zł).  

Przypominamy, iż wartość wydatków kwalifikowanych dotyczących komponentu 

wdrożeniowego projektu stanowi poniżej 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych 

projektu. 

 

Pytanie 32. W jaki sposób rozlicza się VAT przy takich dofinansowaniach? 

Odpowiedź: Jeżeli wnioskodawca jest płatnikiem VAT (ma możliwość jego 

odliczenia i odzyskania), podatek ten jest kosztem niekwalifikowanym w projekcie. 

Jeżeli natomiast Wnioskodawca nie ma (i nie będą mieć w przyszłości) prawnej 

możliwości odzyskania VAT w związku z realizacją projektu, może zaliczyć VAT do 

kosztów kwalifikowanych. Wówczas należy wskazać podstawę prawną, z której 

wynika, że Wnioskodawca nie może odzyskać podatku VAT. 

 

Pytanie 33. Czy podpisuje się jakikolwiek dokument: weksel in blanco - skoro 

jest to refundacja, a nie dofinansowanie z góry?  

Odpowiedź: Tak. Warunkiem przekazania Beneficjentowi dofinansowania jest m.in. 

przedłożenie prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia należytej realizacji projektu. 

Zabezpieczeniem tym jest z reguły weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na 

kwotę nie mniejszą niż wysokość łącznej kwoty dofinansowania. Szczegółowo 

określa to wzór umowy o dofinansowanie par.8 str.34. Obowiązek złożenia 

zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy wynika z ustawy o finansach 

publicznych. 

 

Pytanie 34. Czy oferent - wykonawca prac B+R  może złożyć ofertę przesyłając 

ją bezpośrednio na adres mailowy firmy/pocztą tradycyjną, czy musi złożyć 

ofertę przez Bazę Konkurencyjności? 

Odpowiedź: Preferowanym sposobem składania ofert jest zamieszczanie ich na 
Bazie konkurencyjności. Natomiast jeśli zleceniodawca przedstawi w zapytaniu 
ofertowym możliwość przesyłania ofert np. na adres poczty elektronicznej, to po 
przesłaniu takiej oferty przez zleceniobiorcę i zakończeniu biegu terminu na ich 
składanie, zleceniodawca zobowiązany będzie zamieścić wynik postępowania na 
portalu Baza konkurencyjności.  
 



 
Pytanie 35. Czy faza wdrożeniowa musi uwzględniać koszty kwalifikowane? 
Pytam w kontekście projektu, w którym wdrożenie opracowanego produktu nie 
będzie wymagało inwestycji - firma ma wymagane środki produkcji, aby 
wytwarzać nowy produkt. 
 
Odpowiedź: Wsparcie w ramach konkursu dotyczy przedsięwzięć zapewniających 
realizację pełnego procesu tworzenia innowacyjnego rozwiązania tj. obejmujących 
zarówno komponent badawczo-rozwojowy, jak i wdrożeniowy. Przedmiotem oceny 
jest każdorazowo całościowa koncepcja projektu, tj. komponent B+R oraz założenia 
dotyczące dalszego wdrożenia. 
Zgodnie z kryterium oceny merytorycznej pn. „Kwalifikowalność wydatków 
komponentu wdrożeniowego” ocenie podlega, czy deklarowane przez 
Wnioskodawcę wydatki w ramach komponentu wdrożeniowego są racjonalne i 
uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu. Szczegółowe zapisy zakresu 
oceny kryterium odnoszą się wprost do kosztów kwalifikowanych. Jest to kryterium 
logiczne, którego niespełnienie jest jednoznacznie z oceną negatywną projektu. 
Zatem, ujęcie w ramach komponentu wdrożeniowego jedynie wydatków 
niekwalifikowanych, jest przesłanką do uznania, iż projekt nie spełnia warunków 
określonych w kryteriach wyboru projektów, przyjętych dla niniejszego konkursu. 

 

Pytanie 36. Czy w ramach Typu 5: usługi w zakresie ochrony własności 
intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności 
przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z 
rejestracji wzorów przemysłowych, w zakresie dotyczącym:  
- przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru 
przemysłowego i ich zgłoszenie: usługi obejmują pomoc prawną i techniczną 
świadczoną przez rzecznika patentowego w zakresie niezbędnym do 
przygotowania zgłoszenia lub do zgłoszenia 
będzie kwalifikowalne:   
- doradztwo jak najlepiej chronić produkt i opracowanie strategii ochrony,  
- przeprowadzenie poszukiwań patentowych i opracowanie raportu, 
- przeprowadzenie przez procedurę od momentu zgłoszenia do udzielenia 
patentu m.in. w Polsce przed UPRP oraz w Europie przed Europejskim 
Urzędem Patentowym (EPO). 
 

Odpowiedź: Zwracamy uwagę, iż usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, 

kwalifikowane są w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. 

patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów 

przemysłowych. Jeżeli zatem Wnioskodawca zamierza objąć rezultaty prac B+R ww. 

zakresem ochrony własności intelektualnej, racjonalność i zasadność poniesienia 

wydatków ujętych w zapytaniu, będzie przedmiotem oceny wniosku o 

dofinansowanie.  

 

Pytanie 37. Jeśli etap wzornictwa będzie polegał na stworzeniu innowacyjnej 

maszyny, którą później chcielibyśmy dystrybuować, czy w ramach tych 

kosztów wdrożeniowych mogą być uwzględnione: koszty marketingowe, 



koszty prezentacji, koszty filmu, branding urządzenia (logo, nazwa, 

specyfikacja), stworzenie specjalnej strony internetowej dla nowego 

urządzenia, pakowarka, metkownica, stworzenie instrukcji obsługi? 

Odpowiedź: W ramach poddziałania 1.2.3 typ C w części wdrożeniowej 

kwalifikowalne są jedynie koszty nabycia nowych środków trwałych i/lub wartości 

niematerialnych i prawnych, które są Wnioskodawcy niezbędne do rozpoczęcia 

produkcji lub świadczenia usług na bazie rozwiązania/rozwiązań opracowanych w 

ramach komponentu B+R. Weryfikacja kwalifikowalności wydatków prowadzona jest 

na etapie oceny wniosku o dofinansowanie. 

 

Pytanie 38. Czy wytworzenie środka trwałego we własnym zakresie można 

potraktować jako wdrożenie (środkiem trwałym będzie urządzenie do 

wykonywania innowacyjnej usługi)? 

Czy zatem jako wdrożenie możemy przyjąć udzielenie licencji na korzystanie z 

przysługujących nam praw do wyników prac z komponentu B+R innym 

podmiotom na rynku (sprzedaż produktu)? 

Czy licencja powinna obejmować możliwość świadczenia usługi opracowanej 

jako wynik komponentu B+R, czy powinna dotyczyć korzystania (na zasadzie 

zakupu/wynajmu) z nowego urządzenia do wykonywania usługi? 

Czy w ramach komponentu wdrożeniowego możemy sfinansować część 

kosztów wytworzenia środka trwałego ( w kwocie na jaką pozwalają zasady 

konkursu), a resztę sfinansować ze środków własnych? 

Odpowiedź: Celem komponentu wdrożeniowego jest wdrożenie wyników 

komponentu B+R projektu do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy 

(poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie 

rozwiązania/rozwiązań opracowanych w ramach komponentu B+R). Udzielenie 

licencji stanowi jedynie dodatkową formę wdrożenia – ujęcie zatem wyłącznie licencji 

jako formy wdrożenia, spowoduje niespełnienie wymogów kryterium logicznego 

oceny merytorycznej pn. „Forma wdrożenia wyników komponentu B+R projektu”. 

W ramach komponentu wdrożeniowego wsparciu podlega wyłącznie zakup nowych 

środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych. Brak jest zatem 

możliwości ujęcia kosztów/części kosztów własnych Wnioskodawcy, dotyczących 

wytworzenia środka trwałego. Ponadto, wydatki takie nie mogłyby zostać 

zaksięgowane jako środek trwały, a jako środek trwały w budowie, który po 

zakończeniu procesu budowy, po przyjęciu do użytkowania ewoluuje w np. nowy lub 

ulepszony środek trwały.  

Podejście to potwierdzają zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zgodnie z którymi, w 

przypadku, gdy beneficjent, za zgodą właściwej IZ, IP lub IW, w ramach projektu 

samodzielnie wykonuje całość lub część prac związanych z wytworzeniem lub 

przetworzeniem posiadanych środków trwałych, związane z tymi pracami wydatki 



powinny być rozliczane na warunkach określonych w Podrozdziale 7.6, który dotyczy 

robót budowlanych.  


