
PYTANIE 1: Czy poza działalnością badawczo-rozwojową na infrastrukturze dofinansowanej 

w ramach projektu może być prowadzona regularna działalność gospodarcza 

przedsiębiorstwa (produkcyjna lub usługowa)? 
 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z definicją GUS: przez aparaturę naukowo-badawczą rozumie się 

zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu 

uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów 

dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych 

lub eksploatacyjnych).  

Mając na uwadze powyższe, projekty realizowane w ramach konkursu na Infrastrukturę B+R 

przedsiębiorstw dotyczą inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową rozumianą jako 

środki trwałe (aparatura naukowo-badawcza) i wartości niematerialne i prawne niezbędne do 

prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia  

30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki przez działalność badawczo-rozwojową 

należy rozumieć działalność obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, 

podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz 

wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.  

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. Kluczowy dla 

projektu będzie zatem plan prac badawczo-rozwojowych (analizowany w ramach kryterium 

merytorycznego nr 3), w którym należy zamieścić informację jakie projekty Wnioskodawca  

planuje realizować na zakupionej infrastrukturze – rodzaj i zakres planowanych do 

prowadzenia prac B+R wraz z opisem zastosowania tych prac w gospodarce (wskazując na ich 

użyteczność). 

PYTANIE 2: Jak długo mogą trwać prace badawczo-rozwojowe (tj. w jakim terminie należy 

zrealizować prace badawczo-rozwojowe) opisane w planie prac badawczo-rozwojowych? 

ODPOWIEDŹ: Prace badawczo-rozwojowe opisane w planie prac B+R mogą wykraczać 

czasowo poza okres trwałości projektu. Zgodnie z regulaminem konkursu (§ 5, pkt. 8) plan 

prac B+R powinien zawierać kompleksowy opis rodzaju i zakresu planowanych  

do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, opis 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.  

W planie należy przedstawić opis i uzasadnienie wydatków zawartych harmonogramie 

rzeczowo-finansowym, analizę dostępności rynkowej planowanej do zakupu infrastruktury 

B+R, przedziały czasowe oraz opisy poszczególnych etapów prac badawczych. Powinien 

również 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.  Plan stanowi element wniosku 

o dofinasowanie. Miejsce na opis znajduje się w II części wniosku o dofinansowanie, w punkcie 

E. PLAN PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH ZGODNYCH ZE SPECJALIZACJAMI REGIONALNYMI. 

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie (§ 22 Ust. 3), w przypadku, gdy Beneficjent nie 

realizuje lub nie zrealizował planu prac badawczych IP RPO WŁ może rozwiązać Umowę, o czym 

informuje Beneficjenta w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. 
 

PYTANIE 3: Inwestycja początkowa (art. 2 pkt. 49 Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014). 

Zgodnie z przytoczonym w instrukcji wypełniania wniosku przykładem, inwestycją 

początkową nie jest inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności 

produkcyjnych, w tym m.in. wymiana komputerów na nowsze. Jak należy interpretować 

powyższy zapis w przypadku firmy w branży ICT, która zamierza zakupić komputery  

do prowadzenia projektów B+R? 
 

ODPOWIEDŹ: W przypadku Infrastruktury B+R przedsiębiorstw, stanowiącej przedmiot 

poddziałania I.2.1 określenie rodzaju inwestycji początkowej należy odnosić do wcześniej 

prowadzonej działalności przez danego przedsiębiorcę w danym zakładzie.  W rezultacie forma 

inwestycji początkowej w danym zakładzie będzie zależeć od tego, czy przedsiębiorstwo 

posiadało do tej pory zaplecze B+R  oraz czy prowadziło jakąkolwiek inną działalność: 

1) jeżeli przedsiębiorstwo nie posiada zaplecza badawczo-rozwojowego w danym zakładzie  

i zamierza przeprowadzić inwestycję polegającą na utworzeniu zaplecza (np. zakup 

oprzyrządowania, sprzętu, maszyn itd.) z myślą o prowadzeniu badań na swój użytek lub  

z myślą o oferowaniu usług innym podmiotom - wskazaną formą inwestycji początkowej 

będzie w tym przypadku "dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenia 

produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie"; 

2) jeżeli przedsiębiorstwo posiada już własne zaplecze badawczo-rozwojowe w danym 

zakładzie i zamierza przeprowadzić inwestycję polegającą na modernizacji lub zwiększeniu 

zdolności tego zaplecza w celu prowadzenia większej liczby badań (na potrzeby swoje lub 

z myślą o oferowaniu usług w tym zakresie innym podmiotom)  lub w celu prowadzenia 

nowych badań (na potrzeby swoje lub z myślą o oferowaniu usług w tym zakresie innym 

podmiotom), które nie były prowadzone wcześniej - najwłaściwszą forma inwestycji 

początkowej będzie w tym przypadku "zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego 

zakładu". 

Z powyższego wynika, iż określenie rodzaju inwestycji początkowej należy raczej odnosić do 

wcześniej prowadzonej działalności przez danego przedsiębiorcę w danym zakładzie.  

 

PYTANIE 4: Kryterium merytoryczne punktowe nr 5 Potencjał innowacyjny 

przedsiębiorstwa. Jednym z warunków o których mowa w kryterium jest wzrost potencjału 

innowacyjnego poprzez utworzenie lub rozbudowę działu B+R. Czy dział badawczo-

rozwojowy musi formalnie funkcjonować w strukturze przedsiębiorstwa i rodzaj działalności  



zaklasyfikowany według klasyfikacji PKD jako działalność w zakresie prowadzenia badań 

naukowych i prac rozwojowych – dział 72? Czy może to być np. dział konstrukcyjno-

technologiczny, zatrudniający technologa, który pracuje nad rozwojem produktu i prace 

badawczo-rozwojowe prowadzone są obok innej przeważającej działalności? 
 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020  

w ramach poddziałania I.2.1 wsparcie otrzymają projekty związane z tworzeniem, bądź 

rozwojem istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, których produkty będą służyły  

do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, w tym zmierzające  

do przekształcenia jednostki w centrum badawczo-rozwojowe. Zaplecze badawczo-

rozwojowe firmy nie musi mieć formy wydzielonego działu badawczo-rozwojowego. Kluczowe 

jest, aby zaplecze służyło do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej  

w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. 

Warunek może zostać uznany za spełniony pomimo braku PKD z działu 72: Badania Naukowe 

i Prace Rozwojowe oraz wskazanego z „nazwy” działu badawczo-rozwojowego w strukturze 

przedsiębiorstwa.    
 

PYTANIE 5: Czy w przypadku finansowania projektu z kredytu wymagane jest dołączenie 

promesy kredytowej do wniosku o dofinansowanie projektu?  
 

ODPOWIEDŹ: Wnioskodawca zobowiązany jest posiadać środki finansowe na pokrycie wkładu 

własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz wydatków niekwalifikowalnych, 

pochodzące ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania w postaci wolnej od 

wszelkiego publicznego wsparcia finansowego. W przypadku finasowania w postaci 

kredytu/pożyczki bankowej do wniosku należy dołączyć kopię promesy kredytowej/pożyczki 

bankowej. Z treści dokumentu musi wynikać, że został wystawiony po zbadaniu pozytywnej 

zdolności kredytowej wnioskodawcy.  
 

PYTANIE 6: Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP. W związku ze 

zmianami w dokumencie w stosunku do poprzednich konkursów zwiększył się zakres 

informacji przedstawianych w formularzu o dane wspólnika/ udziałowca/ akcjonariusza 

oraz dane współmałżonków (jeśli dotyczy). Jak szczegółowe informacje należy przedstawić?  
 

ODPOWIEDŹ: Przykładowo: Wnioskodawcą jest sp. z o. o., której udziałowcami są cztery osoby 

fizyczne. Do oświadczenia należy wypełnić i podpisać załącznik 4a dla każdego  

ze wspólników oddzielnie (w przypadku kilku wspólników/ udziałowców / akcjonariuszy 

Załącznik 4A należy powielić). Dodatkowo należy przedstawić załącznik nr 5 dla 

współmałżonków jeśli w ostatnich trzech okresach sprawozdawczych wspólnik pozostawał  

w związku małżeńskim. Pozwoli to na określenie potencjalnych powiązań i prawidłowe 

zdefiniowanie, czy firma jest przedsiębiorstwem samodzielnym, partnerskim,  

czy powiązanym.  



PYTANIE 7: Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP. Jeżeli struktura 

własnościowa przedsiębiorstwa Wnioskodawcy jest rozdrobniona, czy w takiej sytuacji 

wszyscy wspólnicy/ udziałowcy/ akcjonariusze są zobowiązani wypełnić załącznik 4A lub 4B 

do oświadczenia? 

 

ODPOWIEDŹ: Do wypełnienia załącznika 4A lub 4B zobligowani są Ci 

wspólnicy/udziałowcy/akcjonariusze, którzy posiadali w badanym okresie (tj. w okresie trzech 

ostatnich okresów sprawozdawczych) co najmniej 25 % kapitału lub praw głosu  

w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Wówczas załącznik nr 5 do Oświadczenia dot. 

współmałżonków również przedstawiają tylko Ci wspólnicy/ udziałowcy/ akcjonariusze. 

 

Jeżeli w przedstawionych załącznikach 4A lub 4B, % kapitału lub praw głosu wspólników/ 

udziałowców/ akcjonariuszy nie sumuje się do 100%, to  Wnioskodawca dodatkowo 

przedkłada oświadczenie, w którym wskazuje, iż jedynie Ci wspólnicy/ udziałowcy/ 

akcjonariusze (wymienieni z nazwy bądź imienia i nazwiska) posiadali w rozpatrywanych latach 

co najmniej  25 % kapitału lub praw głosu w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy.  

 

Uwaga: Jeśli struktura własnościowa jest na tyle rozdrobiona, że wszyscy wspólnicy/ 

udziałowcy/ akcjonariusze posiadali w rozpatrywanym okresie poniżej 25 % kapitału lub praw 

głosu w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, to nie należy wypełniać Załączników 4A, 4B i 5 do 

oświadczenia. Wnioskodawca przedkłada wówczas do wniosku o dofinansowanie: 

 Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP, 

 Załącznik 1 albo 2 albo 3 do Oświadczenia (w zależności od tego czy przedsiębiorstwo 

jest samodzielne, partnerskie czy powiązane), 

oraz  dodatkowe oświadczenie Wnioskodawcy, w którym należy wskazać, iż wszyscy 

wspólnicy/ udziałowcy/ akcjonariusze posiadali w jego przedsiębiorstwie  

w rozpatrywanym okresie poniżej 25 % kapitału lub praw głosu. 

 




