
PYTANIE nr 1: Jeżeli w procedurze wyboru zewnętrznego wykonawcy prac B+R zgłosi się inny 
podmiot niż wskazany w regulaminie konkursu (np. przedsiębiorca), a IP RPO WŁ nie wyrazi zgody  
na zlecenie podwykonawstwa innym podmiotom niż wskazane w § 12 ust. 11, to czy będzie można 
powtórzyć postępowanie? 
 
ODPOWIEDŹ: 
W przedstawionym stanie faktycznym należałoby zastanowić się nad samą konstrukcją zapytania 
ofertowego. Jednym z warunków dopuszczających powinien być warunek posiadania przez oferenta 
oceny jakości działalności naukowej lub badawczo – rozwojowej co najmniej na poziomie B.  
Po zakończeniu postępowania, jeśli nie wpłynie żadna oferta, można zgodnie z zapisami Wytycznych 
programowymi udzielić zamówienia wybranemu wykonawcy bez zachowania procedury opisanej  
w w/w Wytycznych. Jeżeli dokonanie wyboru nie będzie możliwe z uwagi na brak podmiotów chcących 
zrealizować zamówienie należałoby powtórzyć postępowanie i zmienić warunki udziału  
w postępowaniu tak by oferty mogły składać podmioty nie posiadające żądanej wcześniej oceny. 
Ponadto w ogłoszeniu należy zawrzeć informację, iż podpisanie umowy z wybranym oferentem nastąpi 
po uzyskaniu zgody IP, wynikającej z dokumentów konkursowych.   
 
 
PYTANIE nr 2: Czy w kategorii wydatków „koszty personelu” można kwalifikować wydatki personelu, 
który nie jest  zaangażowany bezpośrednio w prace badawczo – rozwojowe?  
 
ODPOWIEDŹ: 
Przez personel zatrudniony przy realizacji projektu należy rozumieć osoby zaangażowane bezpośrednio 
w przeprowadzanie prac badawczo-rozwojowych w projekcie (bezpośredni związek z prowadzonymi 
badaniami, tj. koszty badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych). Kosztów tych nie 
należy mylić z kosztami wynagrodzeń personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia np. koszty 
koordynatora lub kierownika projektu, personelu obsługowego, obsługi księgowej oraz innego 
personelu zaangażowanego w zarządzanie projektem. 
 
 
PYTANIE nr 3: Czy objęte są limitem koszty personelu technicznego (technicy i pozostały personel 
pomocniczy) w  stosunku do innych osób zaangażowanych bezpośrednio w przeprowadzanie prac 
badawczo-rozwojowych? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Dokumentacja konkursowa nie zawiera informacji o limitach na wynagrodzenia pomiędzy 
poszczególnymi kategoriami osób zaangażowanych bezpośrednio w przeprowadzanie prac badawczo-
rozwojowych tj. pomiędzy badaczami a personelem technicznym.  
 
 
PYTANIE nr 4: Czy wiodący kod PKD dotyczący zakresu projektu (pole C4 – I cz. wniosku)  - musi 
figurować w aktualnym KRS Wnioskodawcy na etapie składania wniosku? I czy ma związek z PKD 
RIS 
 
ODPOWIEDŹ: 
Podany w pkt C4 wniosku o dofinansowanie  kod PKD musi figurować w aktualnym  dokumencie  
rejestrowym  wnioskodawcy  w  ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.   
Analiza związana z kryterium dotyczącym wpisywania się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje 
Województwa Łódzkiego dokonywana będzie na podstawie całokształtu informacji zawartych we 
wniosku w powiązaniu z kodem PKD wpisanym jako wiodący w polu C4. 
 
 



PYTANIE nr 5: Jak prawidłowo należy wypełnić pole C7 Wniosku o dofinansowanie, by wykazać 
wpisywanie się projektu w Regionalną Inteligentną Specjalizację Województwa Łódzkiego (RIS)?  
 
ODPOWIEDŹ: 
W tej pozycji wniosku należy uzasadnić zgodność projektu z Regionalną Strategią innowacji 
Województwa Łódzkiego „LORIS 2030”. Dodatkowo, Wnioskodawca przedstawia argumenty 
świadczące o powiązaniu projektu z Regionalną Inteligentną Specjalizacją odwołując się m.in. do kodu 
PKD projektu, który wpisał w pole C4 wniosku. Analogicznie postępuje w odniesieniu do niszy 
specjalizacyjnej oraz obszaru gospodarczego.  Uzasadnienie  będzie wykorzystane  podczas oceny 
merytorycznej. Aby uzyskać punkty za wpisywanie się w obszary gospodarcze ważny/kluczowy jest 
efekt/oddziaływanie przedmiotu projektu.  Przedsięwzięcie może uzyskać dodatkowe punkty, gdy 
założenia wnioskowanego projektu wpisują się w obszary gospodarcze nisz specjalizacyjnych  
i równocześnie jego efekty będą wykorzystywane przez branżę. Zatem Wnioskodawca musi wykazać 
 i uzasadnić, że rezultaty realizowanego przez niego projektu będą wpisywać się w jeden z kodów PKD 
przypisanych do obszarów gospodarczych. 
 
PYTANIE nr 6: Czy wydatki związane z zaangażowaniem naukowca na umowę cywilnoprawną do 
przeprowadzenia części prac B+R w projekcie należy zakwalifikować jako koszty osobowe czy też 
jako koszty podwykonawstwa? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Podwykonawca to podmiot, który przejmuje część obowiązków wykonawcy związanych z wykonaniem 
zadania. W ramach konkursu Wnioskodawca może powierzyć  realizację część prac merytorycznych 
podwykonawcy. Jako koszty podwykonawstwa należy rozumieć zlecenie stronie trzeciej części 
merytorycznej prac projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem 
wnioskodawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% 
wydatków kwalifikowanych.  
 
Mając na uwadze regulacje  zawarte w § 12 ust.11 regulaminu konkursu prace badawczo-rozwojowe 
(B+R) w ramach projektu można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi PAN 
lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o 
której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która 
podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której 
mowa w art. 41 ust.1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki  
i otrzymała co najmniej ocenę B. 
 
Natomiast w przypadku osób zaangażowanych bezpośrednio w przeprowadzanie prac badawczo-
rozwojowych w projekcie (bezpośredni związek z prowadzonymi badaniami, tj. koszty badaczy, 
techników i pozostałych pracowników pomocniczych), pracujących pod nadzorem Wnioskodawcy,  
regulamin konkursu nie ogranicza formy zatrudnienia wyłącznie do umów o pracę.   
 
 
PYTANIE nr 7: Jaka jest różnica pomiędzy przeprowadzeniem badań przemysłowych  
i eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu 
nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, Jak wydzielić  
w  budżecie pozycje dotyczące badań przemysłowych oraz rozwojowych ze względu na różny poziom 
dofinansowania. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Pomocne będą tutaj definicje badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych 
znajdujące się w słowniczku §1 regulaminu konkursu. Ponadto w celu lepszego zrozumienia pojęcia 
prac B+R polecamy zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  



4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją 
badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. 2011 
nr 18 poz. 91)., w którym wskazano poziomy gotowości technologicznej. Przypisanie poszczególnych 
poziomów do rodzajów prac B+R przedstawiliśmy w materiałach podczas spotkania informacyjnego, 
które są udostępnione w załączonych prezentacjach. We wniosku o dofinansowanie projektu, w części 
G ująć należy wszystkie wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu. 
Wniosek w tej części umożliwia rozdzielenie poszczególnych wydatków na rodzaje prac B+R wraz  
z dedykowanym poziomem ich dofinansowania.  
 
 
 
 




