
PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Konkurs RPLD.01.02.01-IP.02-10-029/17 -  I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – część III 

 

PYTANIE 1. Czy organizacja badawcza będzie traktowana jako przedsiębiorstwo zgodnie z definicją 

wskazaną w art.1., załączniku I do rozporządzenia komisji 651/2014?  

ODPOWIEDŹ: Tak, zgodnie z założeniami SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 (opierającymi się na RPO 

WŁ na lata 2014-2020) zapisy poddziałania I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw nie wykluczają 

możliwości zakupu infrastruktury przez organizację badawczą. Projekty otrzymujące dofinansowanie 

w konkursie RPLD.01.02.01-IP.02-10-029/17 muszą być związane z tworzeniem lub rozwojem 

istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw.  

Co do zasady publiczna infrastruktura nauki może być finansowana w ramach działania I.1.  

Sytuacja, w której dofinansowanie otrzymuje organizacja badawcza na infrastrukturę służącą jej do 

działalności niegospodarczej, nie jest zgodna z celem poddziałania I.2.1. W związku z powyższym, 

organizacja badawcza w niniejszym konkursie może uzyskać dofinansowanie (pomoc publiczną) na 

infrastrukturę B+R służącą jej do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Podstawą prawną udzielenia dofinansowania jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju  

z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1416).  

W konsekwencji poziom dofinansowania projektu wynosi 35% całkowitych wydatków 

kwalifikowalnych. Może on ulec zwiększeniu o 10 punktów procentowych w przypadku ubiegania się 

o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa lub o 20 punktów procentowych w przypadku mikro- 

oraz małych przedsiębiorstw. Dla projektu realizowanego w partnerstwie lub konsorcjum 

intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej należy  liczyć  proporcjonalnie  do  kosztów,  które  

odpowiednio  ponosi  lider  i  partner/konsorcjant lub partnerzy/konsorcjanci. 

 

PYTANIE 2. Jakie są zasady realizacji projektu w partnerstwie w konkursie RPLD.01.02.01-IP.02-10-

029/17? Jeżeli w projekcie planowana jest współpraca z organizacją badawczą w zakresie realizacji 

planu prac badawczo-rozwojowych, to czy taka współpraca  uprawnia do uzyskania punktów  

w ramach kryterium nr 5 Formuła realizacji projektu?  

ODPOWIEDŹ: Regulaminu konkursu (§ 6 ust. 3) dopuszcza realizację projektów partnerskich  

w rozumieniu tzw. „ustawy wdrożeniowej” (ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.).  Art. 33 niniejszej ustawy reguluje obowiązki związane  

z utworzeniem partnerstwa (m.in. zasady wyboru partnera, zakres porozumienia lub umowy  

o partnerstwie). Na etapie aplikowania wymagane jest przynajmniej zawarcie porozumienia lub 

podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia partnerstwa, zawierającego 

upoważnienie/pełnomocnictwo dla partnera wiodącego do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Umowa o partnerstwie musi być zawarta i przedłożona IP przed podpisaniem umowy  

o dofinansowanie, a jej minimalny zakres jest wskazany w art. 33 ust. 5 ustawy wdrożeniowej.  

Zgodnie z art. 33 ust 5. Ustawy wdrożeniowej porozumienie oraz umowa o partnerstwie określają  

w szczególności: 

1) przedmiot porozumienia albo umowy; 



2) prawa i obowiązki stron; 

3) zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie; 

4) partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu; 

5) sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych 

partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu  

z partnerów; 

6) sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub 

umowy. 

W kryterium merytorycznym nr 5 „Formuła realizacji projektu” ocenie podlega, czy projekt jest 

realizowany we współpracy z MŚP lub NGO albo we współpracy z ośrodkiem badawczym. Współpraca 

rozumiana jest jako realizacja projektu w konsorcjum lub partnerstwie.  

W związku z powyższym, zgodnie z zadanym pytaniem, punkty w przedmiotowym kryterium mogą 

uzyskać tylko projekty realizowane we współpracy rozumianej jako partnerstwo/konsorcjum. 

Przedmiotem konkursu są projekty związane z tworzeniem, bądź rozwojem istniejącego zaplecza 

badawczo-rozwojowego przedsiębiorstwa. 

 

PYTANIE 3. Czy w przypadku posługiwania się ściśle określoną normą badawczą wystarczające jest 
podanie tej normy (polskiej lub europejskiej) w planie badawczym oraz określenie np. ilości próbek 
poddawanych badaniom? Czy należy rozpisać/przepisać opis procesu badania zawarty w normie? 
Należy zaznaczyć iż np. w badaniach zmierzających do certyfikacji/homologacji produktu nie ma zbyt 
dużej możliwości modyfikacji procesu badawczego, oczywiście poza np. ilością próbek poddawanych 
badaniu itp. 
 

ODPOWIEDŹ: Rutynowe pomiary zgodnie z określonymi normami, np. pobieranie prób do certyfikacji 

nie są zaliczane do działalności B+R. Zgodnie z kryterium merytorycznym „Wpisywanie się projektu we 

właściwy typ projektu zgodnie z regulaminem konkursu” w konkursie nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-

029/17 projekt musi dotyczyć inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową, niezbędną do 

prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, definiowanej jako działalność twórcza obejmująca 

badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia 

zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań (art. 2 pkt 6 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki). 

 

PYTANIE 4. Jaki jest dalszy tok postępowania, jeżeli nie wpłynęła żadna oferta w wyniku 

upublicznienia zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności? 

ODPOWIEDŹ:  Wytyczne nie precyzują procedury postępowania w takiej sytuacji, ale:  

a) jest możliwość wyboru kontrahenta z wolnej ręki. Należy mieć na uwadze, iż postępowanie oraz 

ten wybór będzie przedmiotem weryfikacji pod kątem celowości oszczędności wydatków. 

Każdorazowe odstąpienie od procedur przy udzielaniu zamówień, określonych w podrozdziale 6.5 

p.8 lit. a. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020, będzie szczegółowo weryfikowane na etapie kontroli projektu; 

b) zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wskazane jest powtórzenie 

postępowania o udzielenie zamówienia (brak obowiązku wynikającego bezpośrednio  

z wytycznych). 

 



 

PYTANIE 5. Czy istnieje ryzyko zakwestionowania zapytania ofertowego jeżeli nie wpłynęła żadna 

oferta? 

ODPOWIEDŹ: Na etapie kontroli będzie badane postępowanie, które zakończyło się brakiem wyboru 

oferenta z uwzględnieniem weryfikacji ogłoszenia zapytania ofertowego. Zakres zapytania ofertowego 

reguluje podrozdział 6.5.2. p.11 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Rekomenduje się zawarcie zapisu/warunku w upublicznionym 

zapytaniu ogłoszenia, o możliwości zamknięcia postępowania bez podania przyczyny co umożliwi 

zamknięcie postępowania w przypadku wykrycia błędów w trakcie jego trwania. 




