
Pytanie: Po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą konkursu 2/2017 w ramach działania 2.1 PO IR 

chciałabym się dowiedzieć czy wnioskodawcą w ramach tego działania może być spółka w 

organizacji?  

Odpowiedź: Dopuszcza się składanie wniosku o dofinansowanie w ramach działania 2.1 POIR przez 

spółkę kapitałową w organizacji.  

Jednakże do wniosku o dofinansowanie należy  dołączyć kopię złożonego przez spółkę w organizacji 

wniosku o wpis do Krajowego rejestru Sądowego, a ewentualne podpisanie umowy  

o dofinansowanie może nastąpić, gdy spółka jest już wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Pytanie: czy fundacja, prowadząca - zgodnie ze swym statutem - działalność gospodarczą, może 

aplikować w w/w konkursie (jako MŚP)? 

Odpowiedź: w ramach kryterium obligatoryjnego  pn.: "Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z 

możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz jest przygotowany do realizacji inwestycji" ocenie 

podlega czy na moment złożenia wniosku Wnioskodawca prowadzi działalność na terenie RP, 

potwierdzona wpisem do właściwego rejestru. 

W związku z powyższym, jeżeli z dostępnych publicznie rejestrów, będzie wynikało, że fundacja 

prowadzi działalność gospodarczą na terenie RP, fundacja taka może otrzymać wsparcie w ramach 

działania 2.1 POIR. 

Pytanie: Poproszę o informację, w ramach działania 2.1 POIR, czy wycinka drzew na terenie 

planowanym pod wnioskowaną inwestycję, będzie stanowić rozpoczęcie realizacji projektu? Zarówno 

zakup terenu (teren należy już do Wnioskodawcy) jak i koszt wycinki nie będzie stanowić kosztu 

kwalifikowanego projektu i nie będzie wnioskowany do dofinansowania. 

Odpowiedź: Zgodnie z par. 7 wzoru umowy o dofinansowanie  w ramach działania 2.1 POIR, za 

rozpoczęcie realizacji Projektu rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją 

lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń, towarów lub usług związanych 

z realizacją Projektu lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, 

zależnie od tego co nastąpi najpierw. Działań przygotowawczych, w szczególności studiów 

wykonalności, usług doradczych związanych z przygotowaniem projektu, w tym analiz 

przygotowawczych (technicznych, finansowych, ekonomicznych) oraz przygotowania dokumentacji 

związanej z wyborem wykonawcy nie uznaje się za rozpoczęcie prac pod warunkiem, że ich koszty nie 

są objęte pomocą publiczną. Nabycia gruntów ani prac przygotowawczych takich jak uzyskanie 

zezwoleń nie uznaje się za rozpoczęcie prac. 

W opisanym przez Panią przypadku, wycinka drzew na terenie planowanym do powstania centrum 

badawczo-rozwojowego, będzie stanowiła ogólne przygotowanie terenu inwestycyjnego i nie będzie 

połączona z rozpoczęciem robót budowlanych, nie będzie uznana za rozpoczęcie realizacji projektu. 

Pytanie: 1. Kryterium nr 8 „W projekcie przewidziano sposoby ochrony własności intelektualnej”, w 

ramach oceny fakultatywnej: Podmiot będący Wnioskodawcą działa w ramach międzynarodowej 

struktury. W związku z tym wszelkie wyniki projektu będą podlegały procedurze ochrony własności 



intelektualnej funkcjonującej w Grupie. Wynikiem takiej procedury może być wniosek o uzyskania 

patentu, defensywna publikacja, czy utrzymanie tajemnicy handlowej. Wobec powyższego, 

Wnioskodawca nie może zapewnić, że np. złożony zostanie wniosek o uzyskanie patentu już na etapie 

składania wniosku o dofinansowanie, a jedynie że zostanie przeprowadzona procedura celem wyboru 

właściwej strategii ochrony własności intelektualnej. Wobec powyższego, prosimy o potwierdzenie, że 

aby uzyskać 2 pkt w ramach wskazanego kryterium, nie jest konieczne zapewnienie dokonania 

zgłoszenia patentowego, a jedynie wystarczy, że Spółka zapewni, że przewiduje efektywny sposób 

ochrony własności intelektualnej, zabezpieczający przed skopiowaniem/nieuprawnionym 

wykorzystaniem rezultatów projektu, posiada strategię zarządzania własnością intelektualną, 

właściwą w kontekście planowanych do osiągnięcia rezultatów oraz jest w stanie zapewnić ochronę 

patentową/know-how w ramach Grupy w której funkcjonuje. 

Pytanie 2. Interpretacja pojęcia „ostatni rok sprawozdawczy”: Dodatkowo, prosimy o informację w 

jaki sposób należy interpretować „Ostatni rok sprawozdawczy”. W związku z tym, że wniosek będzie 

składany na początku stycznia, Spółka może nie być w stanie zamknąć rok sprawozdawczy 2017 r. do 

dnia 19 stycznia 2018r. Czy wobec tego możliwa jest interpretacja „Ostatni rok sprawozdawczy” jako 

2016 r.? 

W odpowiedzi na pytanie nr 1 informuję zgodnie z tymi zapisami dokumentów "POIR 2014 - 2020 - 

Kryteria wyboru projektów" , Wnioskodawca powinien udowodnić, że własność intelektualna 

uzyskana podczas realizacji projektu będzie objęta skuteczną ochroną przed 

skopiowaniem/nieuprawnionym wykorzystaniem. Najbardziej skuteczną, uznaną i bezsporną formą 

ochrony jest sformalizowana ochrona patentowa wynalazku, wzoru użytkowego itp. Jednak ze 

względu na to, że zgłoszenie wynalazku lub wzoru do ochrony wymaga jego opisania i publikacji w 

trakcie procedury patentowej, niektórzy Wnioskodawcy przyjmują metodę ochrony polegającą na 

ochronie know-how poprzez nieujawnianie opracowanych rozwiązań i utrzymanie uzyskanej wiedzy 

w tajemnicy. W celu skutecznego zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, podejmowane są działania 

formalne zobowiązujące pracowników i kontrahentów do przestrzegania poufności. Wnioskodawcy 

posiadają wdrożone procedury określające sposoby ochrony własności intelektualnej oraz opisują 

zasoby przeznaczone do tych działań np. zespoły pracowników, wydzielone komórki organizacyjne, 

współpracę z kancelariami patentowymi itp. 

Podsumowując należy stwierdzić, że do uzyskania maksymalnej punktacji kryterium nie jest 

konieczne zobowiązanie Wnioskodawcy do złożenia zgłoszenia patentowego. We wniosku o 

dofinansowanie należy zatem: 

· wymienić jaką własność intelektualną zamierza chronić, 

· opisać przyjęty sposób ochrony i uzasadnić celowość jego wyboru, 

· opisać politykę i system (o ile istnieje) ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, 

· określić zasoby (pracownicze, organizacyjne) przeznaczone do działań ochronnych,  

· ewentualnie podać przykłady zastosowanych dotychczas sposobów ochrony i ich 

przedmiotów. 



Wymienione informacje pojawiają się we wniosku w różnych jego częściach, nie tylko odnoszących 

się do ochrony patentowej.  W przypadku braku możliwości opisania wszystkich zagadnień 

związanych z ochroną własności intelektualnej we wniosku, istnieje możliwość ich uzupełnienia w 

agendzie badawczej. 

Odnośnie pytania nr 2 uprzejmie informuję, iż załącznikiem do wniosku o dofinansowanie są 

sprawozdania z  3 ostatnich zatwierdzonych okresów obrachunkowych albo skonsolidowane 

sprawozdania finansowe za ww. okresy sporządzane zgodnie z ustawą o rachunkowości.  

W związku z faktem, iż zakończenie naboru przypada na 19 stycznia, a zgodnie z art. 52 ust 1 ustawy 

o rachunkowości kierownik jednostki ma zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania 

finansowego nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego i przedstawić je właściwym 

organom, za ostatni rok sprawozdawczy należy przyjąć rok 2016. 

Pytanie: Czy we wniosku musi być wskazana dokładna lokalizacja projektu czy można to uzupełnić 

później? 

Odpowiedź: We wniosku należy  wskazać miejsce realizacji projektu co najmniej na poziomie 

powiatu, gdyż jest to niezbędne do ustalenia poziomu dofinansowania ustalonego na podstawie 

mapy pomocy regionalnej.  

Pytanie: W związku z rozpoczętym w dn. 20.11.2017 r. naborem wniosków w ramach działania 2.1 

POIR proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania w zakresie wypełnienia pkt. 3 Agendy 

Badawczej: 

1. Czy przeprowadzenie zapytań ofertowych jest obligatoryjne? Czy w przypadku pozyskania 

informacji ze stron www dostawców, czy też rozmów z dostawcami np. w trakcie targów wystarczy 

opisać skąd mamy informacje na temat ceny danej maszyny i w polu „treść zapytania ofertowego 

skierowanego do Oferenta” należy wpisać nie dotyczy? 

2. Gdzie można znaleźć instrukcję wypełnienia Agendy Badawczej?  

3. Czy dopuszczalna jest sytuacja, jeśli w wyniku przeprowadzonego szacowania wartości  

zamówienia, przedstawionego w Agendzie Badawczej nie uda się pozyskać żadnych ofert? Czy we 

wzorze Agendy w miejscu dot. opisu treści zapytania ofertowego należy wpisać „nie dotyczy”? W jaki 

sposób eksperci oceniają wówczas zasadność wydatku? 

Odpowiedź: 

Ad.1. i 3. 

W rozdziale 6.5 Zamówienia udzielane w ramach Projektu  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 opisana jest dokładnie procedura jaką 

powinien spełnić wnioskodawca\ beneficjent w trakcje realizacji Projektu dofinansowanego w 

ramach funduszy europejskich w zakresie udzielania zamówień.   

Jednocześnie informuję, iż przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie jest wymagane 

przeprowadzenie zapytań ofertowych do wskazanych we wniosku kosztów kwalifikowanych. 

Wymagane jest natomiast aby wskazana dla każdego zadania kwota została oszacowana w sposób 

przejrzysty, racjonalny i efektywny. Dodatkowo dokumentacja z oszacowania ceny musi być 



dołączona do dokumentacji Projektowej. Tym samym, w polu: Treść zapytania ofertowego 

skierowanego do Oferenta należy wpisać nie dotyczy. 

Ad. 2  

Uprzejmie informuję, iż nie ma odrębnego dokumentu uszczegóławiającego sposób wypełnienia 

Agendy Badawczej. Agendę Badawczą należy uzupełnić na podstawie wskazanych w niej wyjaśnień 

oraz znajdujących się przypisach. Jednocześnie zwracam uwagę, iż dane zawarte w Agendzie 

badawczej musza pokrywać się z informacjami zawartymi we Wniosku o dofinansowanie i Modelu 

finansowym. 

PYTANIE: 

W naszym projekcie, dotyczącym budowy CBR i jego wyposażenia, planujemy zakończenie realizacji 

projektu na czerwiec 2020 r. (zakończenie budowy i wyposażenie centrum). Tym samym agenda 

badawcza została zaplanowana na okres 3 lat trwałości, a badania mają się rozpocząć naturalnie po 

utworzeniu Centrum B+R. Planujemy, że produkty innowacyjne zostaną opracowane do końca 

trwania okresu trwałości, a tym samym od tego momentu dopiero zamierzamy wdrożyć je do 

produkcji i generować dodatkowe przychody ze sprzedaży.  

W związku z powyższym: 

1. W jaki sposób mamy te przychody pokazać w modelu finansowym skoro pozwala on nam wpisywać 

dane maksymalnie do końca okresu trwałości?  

2. W jaki sposób i czy można pokazać zwrot z inwestycji z nadwyżek generowanych z tytułu sprzedaży 

nowych produktów (NPV) skoro nadwyżki te mogą się pojawić dopiero po zakończeniu badań i okresu 

trwałości?  

3. Czy NPV ma być liczone niezależnie od momentu pojawienia się nowych produktów i przychodów z 

tytułu ich sprzedaży czyli z nadwyżek, które generujemy z dotychczasowej działalności? Jeżeli tak, to w 

jaki sposób pokazać przychody ze sprzedaży nowych produktów skoro pojawią się one dopiero pod 

koniec okresu trwałości?  

Odpowiedź: 

Model finansowy zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji wypełnienia jest w pewnej części 

zautomatyzowanym arkuszem kalkulacyjnym. Wprowadzanie danych do modelu uzależnione jest 

m.in. od zaplanowanego terminu realizacji przedsięwzięcia oraz obliczenia okresu trwałości, 

wynikającego z przynależności lub nie do sektora MŚP. Model jest jednakowy dla wszystkich 

ubiegających się o dofinansowanie dla tego też nie jest możliwa zmiana warunków 

użytkowania/wypełnienia przez poszczególnych wnioskujących. Dane mające wpływ na obliczenie IRR 

oraz NPV dotyczą projektu, a nie wyników dotychczasowej działalności, w związku z tym (wyniki 

dotychczasowej działalności) nie mogą być  użyte w kalkulacji. Oczywiste jest, że możliwe do 

zaplanowania przychody z realizacji projektu mogą wynikać jedynie z efektów, którymi są wdrożone 

produkty. Jeżeli okres wdrożenia przypada na koniec okresu trwałości - nie ma możliwości 

uwzględnienia przychodów z projektu.  

Biorąc pod uwagę zadane  pytania oraz informację o około półtorarocznym okresie realizacji 

przedsięwzięcia  można stwierdzić, że planowany czas budowy nie odbiega od normy, natomiast czas 

realizacji opracowania produktów jest bardzo długi. Model umożliwia wprowadzenie danych 



dotyczących przychodów jedynie w przypadku wdrożenia ich w okresie trwałości. W związku z tym 

jeżeli wnioskodawca zamierza w wdrożyć produkty po okresie trwałości, nie ma fizycznej możliwości 

wykazania ich w modelu. 

Zgodnie z zapisami kryteriów oceny projektu "opłacalność projektu będzie weryfikowana za pomocą 

wskaźników NPV oraz FRR. NPV z uwzględnieniem dotacji powinna być większa od zera, a stopa 

zwrotu wyższa niż przyjęta do analiza stopa dyskontowa. W przypadku gdy powyższe wskaźniki nie 

osiągają pożądanych wartości w przyjętym okresie wnioskodawca powinien przedstawić wiarygodne 

uzasadnienie dla takiego stanu rzeczy." Obecne kryteria oceny projektów przewidują występowanie 

przypadków, w których w ze względu na specyficzną sytuację nie istnieje możliwość wykazania 

dodatniego NPV. Dlatego też zgodnie z zapisem kryteriów, w przypadku gdy wskaźniki nie osiągają 

pożądanych wartości w przyjętym okresie Wnioskodawca powinien przedstawić wiarygodne 

uzasadnienie dla takiego stanu rzeczy. Wyczerpujące informacje należy zamieścić w komentarzu, w 

tym przypadku - zakładka NPV w modelu finansowym. Istotnym w tym przypadku jest rodzaj 

produktów - jeżeli są to np. badania dotyczące opracowania nowej formuły leku na choroby 

dotychczas nieuleczalne, to 3 letni okres realizacji ze względu na brak obecnych pozytywnych 

rozwiązań wydaje się być uzasadniony. Mogą być też inne przypadki, np. gdy wnioskodawca nie jest 

pewny wyniku i maksymalnie wydłuża okres dochodzenia do planowanego rezultatu, a żeby dać 

sobie maksymalny możliwy czas na osiągniecie celu (przykład badań nad poprawą plastyczności 

twardości jakiegoś materiału). 

Przy ocenie finansowej istotna jest specyfika projektu a ocena uzależniona jest od jakości 

merytorycznej informacji wskazanych w uzasadnieniu modelu - wyczerpujący komentarz świadczący 

o potrzebie wykorzystania tak długiego czasu na opracowanie produktu. 

 

 

Pytanie: 

Zwracam się z prośbą o informacje dotyczącą spełnienia przez Wnioskodawców kryterium 

fakultatywnego Projekt wpisuje się w branże kluczowe określone w Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR): 

1. Ze względu na duży stopień ogólności wskazanych branż kluczowych prosiłbym o 

informacje czy została przygotowana lista kodów PKD, które odpowiadają 

poszczególnym branżom wskazanym w Instrukcji wypełniania wniosków? W 

przypadku jej istnienia zwracam się z prośbą o jej udostępnienie. 

 

Odpowiedź: 

Nie ma  listy kodów PKD, które odpowiadają poszczególnym branżom kluczowym. 

 

2. W przypadku braku wskazanego dokumentu prosiłbym o potwierdzenie 

wpisywania się w branżę kluczową sektor specjalistycznych technologii 

teleinformatycznych (np. fintech, automatyka maszyn i budynków, 

cyberbezpieczeństwo, gry komputerowe, bioinformatyka) projektu o kodzie PKD 

71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. 

 



Odpowiedź: 

Projektu o kodzie PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo 

techniczne co do zasady może wpisywać się w branżę kluczową Sektor specjalistycznych 

technologii teleinformatycznych (np. fintech, automatyka maszyn i budynków, 

cyberbezpieczeństwo, gry komputerowe, bioinformatyka).  

Należy wskazać, że ostateczna ocena w przedmiotowym zakresie dokonywana jest przez 

ekspertów zewnętrznych specjalistów z danej branży i przeprowadzana jest w ramach Panelu 

Ekspertów. 

 

 


