
PYTANIE 1: Czy należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie plan prac B+R i czy istnieje 

wzór tego planu? 

Zgodnie z regulaminem konkursu § 5, pkt. 8 plan prac B+R musi być spójny z opisem 

projektu i stanowi element wniosku o dofinasowanie. Miejsce na opis znajduje się  

w II części wniosku o dofinansowanie, w punkcie G. PLAN PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 

ZGODNYCH ZE SPECJALIZACJAMI REGIONALNYMI. W punkcie tym należy kompleksowo 

przedstawić rodzaj i zakres planowanych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, 

opisać zastosowania prac B+R w gospodarce tj. w jakich obszarach gospodarki będą miały 

zastosowanie; ponadto plan musi zawierać zapewnienie wykorzystania infrastruktury 

badawczo-rozwojowej na odpowiednim poziomie, umożliwiającym jej utrzymanie oraz 

generowanie zwiększonych przychodów z działalności badawczo-rozwojowej, co najmniej w 

okresie trwałości projektu. 

Ponadto w przedstawionym planie należy przedstawić opis i uzasadnienie wydatków 

zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, analizę dostępności rynkowej 

planowanej do zakupu infrastruktury B+R, przedziały czasowe oraz opisy poszczególnych 

etapów prac badawczych. 

Plan prac B+R powinien zawierać rezultaty realizacji zaplanowanych prac badawczo-

rozwojowych, czyli opis efektów, które zamierza osiągnąć przedsiębiorca, w tym w 

szczególności innowacje produktowe lub procesowe oraz kwestie uzyskania praw własności 

przemysłowej do wyników prac B+R zrealizowanych zgodnie z planem prac badawczych. 

 

PYTANIE 2: Czy aktywa trwałe zakupione w ramach projektu mogą być używane również  

do innych celów/projektów realizowanych przez spółkę czy tylko do celów dedykowanych 

projektowi? 

 

Projekty realizowane w ramach konkursu na Infrastrukturę B+R przedsiębiorstw dotyczą 

inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową rozumianą jako środki trwałe 

(w szczególności aparatura naukowo-badawcza) i wartości niematerialne i prawne niezbędne 

do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 

30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić 

wykorzystanie tejże infrastruktury na odpowiednim poziomie, umożliwiającym jej 

utrzymanie oraz generowanie zwiększonych przychodów z działalności badawczo-

rozwojowej, będących przedmiotem planu prac B+R. Aby móc korzystać z zakupionych 

środków trwałych w okresie trwałości projektu, należy w planie prac B+R zamieścić 

informację jakie w przyszłości planuje Wnioskodawca realizować projekty na zakupionej 

infrastrukturze – rodzaj i zakres planowanych do prowadzenia prac B+R wraz z opisem 

zastosowania tych prac w gospodarce (wskazując na ich użyteczność). Zgodnie z Wytycznymi 

horyzontalnymi „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020” (podrozdział 6.12.1), wydatki poniesione na zakup środków 



trwałych bezpośrednio powiązanych z przedmiotem projektu, a także koszty ich dostawy, 

montażu i uruchomienia, mogą być kwalifikowane w całości lub części swojej wartości 

zgodnie ze wskazaniem beneficjenta opartym o faktycznie wykorzystanie środka trwałego na 

potrzeby projektu. 

 

PYTANIE 3: Czy należy zamieścić/ upublicznić zapytanie ofertowe w Dzienniku Urzędowym 

UE, jeżeli tak to czy w zakresie i terminach określonych w ustawie Pzp? 

 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020 podrozdział 6.5.3, wskazuje, że upublicznienie zapytania ofertowego polega na 

jego umieszczeniu: 

 na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (dla 

wydatków oszacowanych na poziomie powyżej 50 tys. PLN netto) oraz  

 w przypadku, gdy szacunkowa wartość zamówienia osiąga poziom równy lub wyższy od 

progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp – dodatkowo jego 

umieszczeniu w Dzienniku Urzędowym UE w zakresie i terminach określonych w ustawie Pzp 

dla zamówień publicznych o takiej wartości. 

 

W Bazie konkurencyjności będzie mógł się zarejestrować wyłącznie podmiot/beneficjent, 

który podpisał umowę o dofinansowanie. Związane jest to z weryfikacją danych z systemu 

teleinformatycznego SL2014 wykorzystywanego w procesie rozliczania projektów oraz 

komunikowania z Instytucją Pośredniczącą.  

 

W przypadku rozpoczęcia realizacji projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy  

o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego beneficjent powinien wysłać 

zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje 

trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego) oraz upublicznić to 

zapytanie co najmniej na swojej stronie internetowej. W przypadku, gdy szacunkowa 

wartość zamówienia osiąga poziom równy lub wyższy od progu określonego w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, informację o udzielonym zamówieniu należy 

opublikować również w Dzienniku Urzędowym UE. 

 

Pomocniczo podajemy nazwy rozporządzeń dotyczące zamówień publicznych w Dzienniku 

Urzędowym UE: 

•         ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 

kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 1  

•         ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 

zamówień publicznych. 

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


 

PYTANIE 4: Czy w przypadku złożenia swojej aplikacji w konkursie 2.3.1 możemy startować 

i składać projekt w ramach konkursu 1.2.1? 

 

Nie ma przeciwwskazań do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 1.2.1, 

jeżeli wcześniej został złożony wniosek w ramach naboru wniosków o dofinasowanie w 

ramach konkursu 2.3.1 na Innowacje w MŚP. 

§ 13 punkt 2 Regulaminu konkursu mówi, iż złożenie wniosku o dofinansowanie, będącego 

przedmiotem oceny w ramach innego naboru wniosków (ale mając na myśli to samo 

poddziałanie) organizowanego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, procedury 

odwoławczej albo postępowania sądowo-administracyjnego, skutkuje jego odrzuceniem.  

 

PYTANIE 5: Czy szacowania wydatków dokonuje się w odniesieniu do poszczególnych, 

pojedynczych środków trwałych planowanych do zakupu? 

 

Wytyczne horyzontalne w podrozdziale 6.5.1  Ogólne warunki realizacji zamówień 

publicznych, mówią, że Wnioskodawca ustala wartość zamówienia z należytą starannością 

(wartość jest ustalana w odniesieniu do danego projektu) biorąc pod uwagę łączne 

spełnienie następujących kryteriów:  

a) usługi, dostawy są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie;  

b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie;  

c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę.  

Zabroniony jest podział zamówienia skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej.  W 

przypadku udzielania zamówienia w częściach (z określonych względów ekonomicznych, 

organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia ustala się jako łączna wartość 

poszczególnych jego części. 

 

 

PYTANIE 6: Jeśli wnioskodawca posiada od 5 lat swoją filię w Łódzkiem, to czy spełnia 

warunek formalny i może składać aplikację? 

 

Zgodnie z §5 (pkt 12)  Regulaminu konkursu   oraz z  kryterium formalnym „Miejsce realizacji 

projektu”, projektu musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa 

łódzkiego. W przypadku, gdy przedmiotem projektu będzie przedsięwzięcie, które nie jest 

związane  trwale z gruntem,  za miejsce realizacji projektu uznaje się siedzibę Beneficjenta 

bądź miejsce prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, aby spełnić to kryterium 

formalne siedziba bądź miejsce prowadzenia działalności (rozumiane jako siedziba lub 

oddział) musi znajdować się w granicach administracyjnych woj. łódzkiego, a  weryfikacji 

dokonuje się na podstawie zapisów w dokumentach rejestrowych/statutowych 

stanowiących załączniki obligatoryjne do wniosku. 


