Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumentacji konkursowej dla naboru
wniosków nr 1/2.1/2020 w ramach działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w
infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” POIR
W związku z ogłoszeniem konkursu nr 1/2.1/2020 na dofinansowanie projektów
w ramach działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”
POIR prezentujemy wykaz najważniejszych zmian w stosunku do dokumentacji
z konkursu nr 2/2.1/2019
1.Regulamin konkursu:
1)

wprowadzono ograniczenia co do nazwy plików (nazwa wniosku o
dofinansowanie i załączników musi zawierać maks. 4 wyrazy),

2) wprowadzono zapis mówiący o możliwości wycofania wniosku o
dofinansowanie na każdym etapie oceny,
3) dodano, że weryfikacji formalnej będzie podlegało, czynie zostało usunięte
hasło zabezpieczające formularz wniosku przed edycją w zakresie
zarezerwowanym przez IZ,
4) doprecyzowano, że podczas posiedzenia KOP członkowie oceniający mogą
rekomendować Wnioskodawcy wprowadzenie zmian/poprawek w
dokumentacji, które zostaną uzgodnione z Wnioskodawcą podczas
posiedzenia KOP, a następnie wyszczególnione w piśmie informujący o
zatwierdzeniu projektu do wsparcia. W przypadku niepoprawienia przez
Wnioskodawcę w sposób zgodny z informacją zawartą w piśmie, IZ może
odstąpić od podpisania umowy o dofinansowanie.
2. Kryteria wyboru projektów:
1) w kryterium „Projekt polega na inwestycji w utworzenie lub rozwój centrum
badawczo-rozwojowego zlokalizowanego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej”
-

doprecyzowano sposób wypełnienia agendy badawczej oraz jej
elementów podlegających ocenie w ramach kryterium,

-

wprowadzono zapis dot. ograniczenia podzlecania znaczącego zakresu
prac B+R na zewnątrz, poza strukturę tworzonego/rozwijanego CBR,

2)

w kryterium „Potencjał Wnioskodawcy do prowadzenia prac badawczorozwojowych”
-

jako element oceny w ramach kryterium dodano adekwatność
przyjętego sposobu zarządzania projektem;

-

z uwagi na fakt, że opis ryzyk stanowi element agendy badawczej
usunięto zapis dot. wymogu przedkładania jako załącznik do wniosku
opisu potencjalnych ryzyk i propozycji odpowiednich działań zaradczych
lub naprawczych.

3)

w kryterium „Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności
wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia”
-

dodano zapis, że w ramach kryterium weryfikowane będzie, czy kod
PKD projektu jest adekwatny do celu tworzenia CBR.

4)

w kryterium „Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady
zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013”
-

uszczegółowiono zapis kryterium tak aby jednoznacznie wynikało, że
przy określaniu wskaźników potwierdzających pozytywny wpływ
projektu na zrównoważony rozwój (środowisko i klimat) należy co do
zasady definiować je w obiektywnie mierzalnych wielkościach
fizycznych.

5)

w kryterium „Finansowe założenia projektu i potwierdzają jego opłacalność
oraz trwałość finansową, a wnioskowana kwota wsparcia i planowane wydatki
są zgodne z zasadami dofinansowana projektów”
-

wprowadzono zapis, iż ocena racjonalności wydatków będzie
weryfikowana pod warunkiem uznania przez ekspertów z zakresu
innowacyjności ich adekwatności do planowanych w agendzie prac
B+R;

-

dodano zapis w zakresie wymogu wyjaśnienia przez Wnioskodawcę
przyjętych założeń w zakresie możliwości komercjalizacji projektu.

6)

w kryterium fakultatywnym „W projekcie przewidziano udokumentowaną
współpracę z jednostkami naukowymi”
-

dokonano zmiany definicji jednostki naukowej,

-

wprowadzono nowe zapisy celem uszczegółowienia, że formy
współpracy wykazane we wniosku powinny mieć odzwierciedlenie w
dokumentach potwierdzających współpracę oraz odpowiadać
problematyce projektu,

-

dokonano bardziej wyrazistego rozróżnienia rodzajów form współpracy
z jednostkami, celem usunięcia ewentualnych wątpliwości
interpretacyjnych podczas oceny.

7)

w kryterium fakultatywnym „Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra
Kluczowego”
-

wprowadzono zmianę, iż kryterium uznaje się za spełnione jeżeli na
moment złożenia wniosku Wnioskodawca jest od co najmniej 6
miesięcy członkiem klastra, który w momencie złożenia wniosku
posiada status Krajowego Klastra Kluczowego;

8)

w kryterium fakultatywnym „W projekcie przewidziano sposoby ochrony
własności intelektualnej”
-

doprecyzowano zapisy odnośnie przyznawania punktacji za kryterium.

3. Wniosek o dofinansowanie:
1) wprowadzono pole dotyczące zakresu interwencji dominującej - 065
„Infrastruktura na potrzeby badań i rozwoju, transfer technologii i współpraca z
przedsiębiorstwach koncentrujących się na gospodarce niskoemisyjnej i
odporności na zmiany klimatu”,
2) zastąpiono check box listą rozwijaną w zakresie wyboru rodzaju podmiotów i
form współpracy z którymi Wnioskodawca planuje lub rozwija współpracę.
4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie:
1) wprowadzono zapis dot. zakresu interwencji 065 „Infrastruktura na potrzeby
badań i rozwoju, transfer technologii i współpraca z przedsiębiorstwach
koncentrujących się na gospodarce niskoemisyjnej i odporności na zmiany
klimatu”,
2) doprecyzowano pojęcie organizacji badawczej,
3) dodano zapisy dotyczące zmiany technicznej we wniosku o dofinansowanie w
zakresie wyboru podmiotów nawiązujących/rozwijających współpracę z
Wnioskodawcę i form współpracy (zmiana z check box na listę rozwijaną).

5. Zasady oceny finansowej kryterium „Finansowe założenia projektu potwierdzają
jego opłacalność oraz trwałość finansową, a wnioskowana kwota wsparcia i
planowane wydatki są zgodne z zasadami finansowania projektów”:
1) doprecyzowano, że w ramach oceny ww. kryterium, zgodnie z zapisami w
kryteriach wyboru projektów, weryfikowana jest zgodność planowanych
wydatków i poprawność wyliczenia wnioskowanej kwoty wsparcia z zasadami
finansowania projektów oraz racjonalność wydatków.
6. Agenda badawcza:
1) wprowadzono zmiany wynikające z aktualizacji kryteriów wyboru projektów
poprzez wprowadzenie zapisu dot. ograniczenia podzlecania znaczącego
zakresu prac B+R na zewnątrz, poza strukturę tworzonego/rozwijanego CBR,
2) zastąpiono okres realizacji agendy zapisami dot. okresu realizacji prac B+R.
Pełna dokumentacja do działania 2.1 POIR znajduje się na stronie internetowej w
ogłoszeniu o naborze.

