
PYTANIA I ODPOWIEDZI 

KONKURS RPLD.01.02.01-IP.02-10-029/17   

 

PYTANIE 1: Czy ocena merytoryczna wniosku jest wypracowywana wspólnie przez ekspertów 
branżowych czy też każdy ekspert branżowy przygotowuje własną niezależną ocenę? 
 

ODPOWIEDŹ:  Zgodnie z regulaminem konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-029/17 ocena kryteriów 

merytorycznych dostępu i punktowych dokonywana jest na zasadzie konsensusu, co oznacza,  

że wszyscy członkowie panelu wypełniają jedną wspólną kartę oceny. W przypadku braku konsensusu, 

ocena dokonywana jest zwykłą większością głosów, a w przypadku braku zwykłej większości głosów, 

do oceny powoływany jest kolejny członek KOP.  

PYTANIE 2: Na jakiej podstawie kwestionowana jest kwalifikowalność wydatków w projekcie 

dotycząca sektora energetycznego (jako przykład podano zakup urządzeń energetycznych typu kotły, 

pompy ciepła)?  

ODPOWIEDŹ: Podstawą udzielania pomocy publicznej w konkursie nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-029/17 
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), odwołujące się do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia  
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (GBER). Jednym z sektorów wykluczonych z możliwości 
otrzymania regionalnej pomocy inwestycyjnej (RPI) na podstawie art. 13 lit. a Rozporządzenia GBER, 
jest sektor wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury.  
 
Jak wynika z dotychczasowych wyjaśnień Komisji Europejskiej, za wytwarzanie energii uznaje się 

projekty, które przewidują utworzenie jednostek wytwórczych energii. Jednocześnie, pojęcie to należy 

rozumieć szeroko i obejmie ono swym zakresem zarówno takie sytuacje, w których wytwarzanie 

energii stanowi główny cel projektu (np. budowa farmy wiatrowej), jak i takie, gdy co prawda cel 

inwestycji jest inny (np. budowa hali produkcyjnej z kompletnym wyposażeniem), ale w wyniku 

realizacji, wytwarzanie energii będzie jej dodatkowym rezultatem.  

W pierwszym przypadku całość projektu będzie niekwalifikowalna, natomiast w drugim – jedynie ta 

część (konkretne wydatki), która jest związana z wytwarzaniem energii. Takie rozumienie art. 13 lit. a 

GBER należy przyjąć zarówno w sytuacji, gdy energia, wytworzona w wyniku realizacji projektu, 

zostanie wprowadzona do sieci i sprzedana innym podmiotom, jak i wtedy, gdy zostanie ona 

wykorzystana na własne potrzeby przez beneficjenta pomocy. Jak wspomniano wyżej, zakup 

poszczególnych instalacji wytwarzających energię na potrzeby beneficjenta, nawet wówczas 

gdy jest to tylko jeden z elementów projektu i nie stanowi jego głównego celu, powinien być uznany, 

w tym zakresie, za działanie w sektorze wytwarzania energii. 

Nie jest możliwe stworzenie zamkniętej  listy urządzeń, które będą wyłączone z możliwości wsparcia  

w ramach RPI ponieważ w ramach tego przeznaczenia wsparcie mogą uzyskać projekty o bardzo 

różnym charakterze i  to samo urządzenie może służyć różnym celom  i może być związane z różnymi 

rodzajami działalności, w zależności od tego, czy mamy do czynienia z przedsiębiorstwem 

produkującym je, handlującym nimi albo wykorzystującym je do wytwarzania energii. Dla przykładu, 

działalność polegająca na produkcji jednostek wytwórczych, ich badaniu i unowocześnianiu nie jest 

związana z wytwarzaniem energii. Działalność  o charakterze badawczym w zakresie produkcji np. 



turbin wiatrowych czy paneli fotowoltaicznych w celu ich sprzedaży innym przedsiębiorstwom nie 

podlega więc ograniczeniom wynikającym z art. 13 lit a GBER. Jeżeli jednak w ramach projektu 

zakładane jest wytwarzanie energii lub beneficjent planuje wytwarzać energię w przyszłości,  

z wykorzystaniem urządzeń powstałych w wyniku realizacji projektu, to projekt ten powinien zostać 

wyłączony z możliwości otrzymania RPI.  

Niewątpliwie jednak wszystkie urządzenia służące do wytworzenia jednostek energii są wykluczone  

z tego rodzaju wsparcia: 

- systemy kogeneracji, 
- pompy ciepła, 
- kotły na biomasę, 
- kolektory słoneczne, 
- panele fotowoltaiczne, 
- agregaty prądotwórcze. 

 
PYTANIE 3: Jaka powinna być proporcja podziału budżetu pomiędzy inwestycją w nieruchomość 
(zakup gruntu 10% wartości projektu plus prace budowlane) a wyposażeniem laboratoryjnym - czy 
pół na pół będzie pozytywnie ocenione?  
 

ODPOWIEDŹ: Regulamin konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-029/17 nie wskazuje, jaki powinien być 

proporcjonalny podział pomiędzy wydatkami na wyposażenie laboratoryjne a roboty budowlane  

i zakup nieruchomości. Wydatki powinny być racjonalne, adekwatne do charakteru projektu i wynikać 

ściśle z załączonego planu prac badawczo-rozwojowych. Trzeba mieć na uwadze, że wydatki związane 

z zakupem nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej nie mogą stanowić więcej niż 10% 

wydatków kwalifikowanych projektu. 

 

PYTANIE 4: Jak bardzo precyzyjnie musi być określona lokalizacja budowy na etapie składania 
wniosku o dofinansowanie i czy można zmienić lokalizację w obszarze woj./powiatu/gminy jeśli 
wnioskodawca planuje zakupić nieruchomość na potrzeby projektu? 
 
ODPOWIEDŹ: W konkursie nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-029/17 zgodnie z instrukcją wypełniania 

wniosku o dofinansowanie dla  pola C.7.3 główne miejsce realizacji projektu, w przypadku jeżeli projekt 

dotyczy zakupu nieruchomości wnioskodawca obligatoryjnie musi wskazać powiat, gminę oraz 

miejscowość. Przed podpisaniem umowy, a po wyborze projektu do dofinansowania, dopuszcza się 

wprowadzenie zmian w projekcie, w przypadku gdy zmiany nie wpływają na spełnianie kryteriów 

wyboru projektu w sposób,  który skutkowałby negatywną ocena tego projektu. Miejsce realizacji musi 

znajdować się na terenie województwa łódzkiego. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, 

dokonywanie zmian w zakresie zmiany miejsca realizacji projektu będzie wymagało podpisania aneksu 

do umowy. 

 
PYTANIE 5: Jakie decyzje administracyjne/środowiskowe dotyczące planowanego budynku (jak 
i jego wyposażenia) na etapie składania wniosku są wymagane?  
 
ODPOWIEDŹ: W konkursie nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-029/17 na etapie składania wniosku  

o dofinansowanie projektu nie wymagamy załączenia pozwoleń i decyzji administracyjnych 

dotyczących inwestycji. Jeśli wnioskodawca nie posiada dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia prac 

budowlanych to w II części wniosku o dofinansowanie w sekcji D Przygotowanie wnioskodawcy do 

realizacji inwestycji należy wskazać, w jakim terminie przewiduje się ich uzyskanie. Dokumentację  



w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko należy przedstawić na etapie podpisywania 

umowy o dofinansowanie projektu. Pozwolenie na budowę będzie wymagane najpóźniej  wraz  

z wnioskiem o płatność, w którym będą rozliczane wydatki w zakresie robót budowlanych. 

 

PYTANIE 6: Ile trawa ocena wniosków o dofinansowanie? Przy założeniu pozytywnej oceny  
w pierwszej rundzie naboru, jaki będzie przewidywany termin podpisania umowy? Informacja 
konieczna do zaplanowania harmonogramu prac finansowanych w ramach wniosku.   
 

ODPOWIEDŹ: Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-029/17 dla 

I rundy naboru to maj 2018 r. Po wyborze projektów do dofinansowania wnioskodawca otrzyma pismo 

z wynikiem oceny, w którym zawarta jest również informacja dotycząca dokumentów niezbędnych do 

podpisania umowy o dofinansowanie. Jeżeli wnioskodawca dostarczy wszystkie dokumenty wskazane 

w piśmie to umowa zostanie podpisana niezwłocznie. Jeśli natomiast wystąpią braki  

w dokumentacji to zostanie wezwany do uzupełnień, co może wpłynąć na wydłużenie procesu 

podpisywania umowy. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 

stanowi załącznik nr 6 do regulaminu konkursu.  

 

PYTANIE 7: Czy jedna firma może składać wniosek wielokrotnie w ramach jednego konkursu, np.  
w pierwszej turze na jedną lokalizacje, a w drugiej turze na inny budżet i inną lokalizację?  
 

ODPOWIEDŹ: W konkursie nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-029/17 wnioskodawca może złożyć dowolną 

liczbę wniosków o dofinansowanie projektów.  

 

PYTANIE 8: Jaka jest minimalna wartość zabezpieczenia finansowego w postaci promesy, jako 

załącznik do wniosku o dofinansowanie? 

ODPOWIEDŹ: W I części wniosku o dofinansowanie w polu G.4 źródła finansowania wnioskodawca 

określa, w jaki sposób zabezpieczy środki na realizację projektu. W przypadku finansowania projektu  

z kredytu minimalna wartość promesy kredytowej powinna odpowiadać wkładowi własnemu z tytułu 

wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych projektu. Trzeba mieć jednak na uwadze, że źródła 

finansowania mają zapewnić pełne pokrycie wydatków brutto związanych z realizacją projektu  

z uwzględnieniem luki czasowej pomiędzy momentem poniesienia wydatku, a wpływu dotacji (ocena 

na podstawie analizy ekonomiczno-finansowej oraz załączników). Wykonalność finansowa projektu 

będzie przedmiotem oceny merytorycznej (kryterium nr 3).  

 

PYTANIE 9: Czy zakup drobnego sprzętu w innym projekcie badawczym finansowanym ze środków 

NCBiR nie naruszy efektu zachęty? 

ODPOWIEDŹ:  W konkursie RPLD.01.02.02-IP.02-10-029/17 wspieramy inwestycje w rzeczowe aktywa 

trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury 

B+R, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Inwestycja objęta 

projektem musi stanowić odrębną inwestycję początkową.  

 



PYTANIE 10: Wykonalność organizacyjna. Czy jedna osoba może zarządzać zarówno częścią 

badawczą (agendą), jak i częścią inwestycyjną projektu? Czy taka osoba może być jednocześnie 

zaangażowana w inne projekty, np. współfinansowane przez NCBiR? 

ODPOWIEDŹ: Tak, pod warunkiem, że łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, 

niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy 

strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta 

i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie, co wynika z zapisów Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (podrozdział 6.15 

Koszty związane z angażowaniem personelu).  

 

PYTANIE 11: Wykonalność organizacyjna. Jak oceniane będą kompetencje kadry naukowo-

badawczej i zarządzającej projektem? Czy personel zaangażowany w projekt powinien posiadać 

tytuły naukowe? Czy doświadczenie będzie oceniane na podstawie posiadanych 

certyfikatów/dyplomów?  

ODPOWIEDŹ: W projekcie badawczym nie ma obowiązku zaangażowania kadry akademickiej. 

Wystarczające jest, aby pracownicy wnioskodawcy posiadali odpowiednią wiedzę i doświadczenie, 

zarówno, w zakresie prowadzenia badań, jak i zarządzania projektami B+R. Oczywiście, zaangażowanie 

kadry posiadającej duży dorobek naukowy i akademicki może być dodatkowym atutem. Nie ma 

obowiązku posiadania certyfikatów i dokumentowania posiadanego doświadczenia zawodowego.  


