
PYTANIA I ODPOWIEDZI 

KONKURS RPLD.01.02.02-IP.02-10-033/18   

I część 

Pytanie 1:  Kim są eksperci powoływani do panelu ekspertów? Czy mają odpowiednią wiedzę 

branżową? Jaka jest rola panelu ekspertów? Czy mogą odrzucić wniosek? 

ODPOWIEDŹ: Ocena merytoryczna ma formę oceny panelowej (panel ekspertów), tj. wspólnej oceny 

danego projektu przez co najmniej trzech członków Komisji Oceny Projektów (KOP). Ocena panelowa, 

dokonywana jest po spotkaniu z wnioskodawcą, które podzielone jest na dwie części. Pierwszą jest 

prezentacja projektu – w której wnioskodawca odnosi do spełnienia przez projekt kryteriów 

merytorycznych (max. 15 minut). Części druga to natomiast sesja pytań – gdzie pytania zadawane są 

przez członków KOP (ok. 30 minut). 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.  

Eksperci powoływani do udziału w panelach posiadają branżową wiedzę i kompetencje do oceny 

projektu. Powołani do oceny eksperci znajdują się w WYKAZIE KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW  

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 

2014-2020 przyjęty Uchwałą Zarząd Województwa Łódzkiego nr 24/18 

Pytanie 2: Czy panel ekspertów może być przeprowadzony w języku obcym? Czy ewentualnie może 

być tłumacz? 

ODPOWIEDŹ: Poza reprezentantami Wnioskodawcy, wskazanymi w RK, dopuszcza się możliwość 

udziału w spotkaniu tłumacza jako osoby dodatkowej, niewliczonej do reprezentacji Wnioskodawcy. 

Tłumacz nie musi posiadać upoważnienia do reprezentowania Wnioskodawcy. W przypadku podjęcia 

przez Wnioskodawcę decyzji o udziale w panelu tłumacza, wybór tłumacza (w tym: wybór czy jest to 

tłumacz przysięgły) pozostaje w gestii Wnioskodawcy. COP nie pośredniczy w wyborze tłumacza ani 

nie pokrywa kosztów związanych ze zleceniem/realizacją tłumaczenia. COP nie ponosi 

odpowiedzialności za wynik i rzetelność tłumaczenia. Zaangażowanie tłumacza nie może uzasadniać 

wydłużenia czasu prezentacji i całego spotkania. 

Pytanie 3: Czy w panelu ekspertów mogą brać udział osoby z firm doradczych? Jakie osoby mogą  

w nim uczestniczyć? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z regulaminem konkursu RPLD.01.02.02-IP.02-10-033/18 w panelu ekspertów  

obejmuje spotkanie z Wnioskodawcą, na którym prezentuje on swój projekt oraz udziela wyjaśnień 

członkom KOP. Ze strony Wnioskodawcy mogą uczestniczyć maksymalnie cztery osoby posiadające 

pełną wiedzę o projekcie w zakresie merytorycznym oraz finansowym, które są: 

a) wymienione z imienia i nazwiska we wniosku jako wchodzące w skład zespołu 

projektowego (w tym przypadku nie jest wymagane posiadanie dodatkowego 

pełnomocnictwa/upoważnienia) i/lub 

b) wymienione w KRS lub innym właściwym dokumencie rejestrowym jako osoby 

uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy / konsorcjanta / partnera (w tym 



przypadku nie jest wymagane posiadanie dodatkowego pełnomocnictwa/ upoważnienia), 

i/lub 

c) pisemnie upoważnione przez Wnioskodawcę / konsorcjanta / partnera (tj. osoby 

uprawnione do reprezentowania wg KRS lub innego właściwego dokumentu 

rejestrowego) do uczestnictwa w spotkaniu i jednocześnie są pracownikami 

Wnioskodawcy / konsorcjanta / partnera lub podwykonawcy wskazanego we wniosku, z 

którym Wnioskodawca w chwili złożenia wniosku miał zawartą umowę warunkową 

dotyczącą projektu będącego przedmiotem oceny. 

 

Pytanie 4: Czy prototypy opracowane w projekcie można wykorzystać komercyjnie i czy będzie to 

potraktowanie jako dochód w projekcie? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z definicją zawartą art. 2 pkt 86 Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014, 

eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów 

pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt 

pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego 

produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.  

Należy mieć na uwadze, że dochody związane z komercyjnym wykorzystaniem prototypu powinny być 

uwzględnione w analizie przedstawianej w części I wniosku o dofinansowanie, w sekcji B.2 Projekt 

generujący dochód, w szczególności w tabeli Dochód.  W takim przypadku nie będzie konieczności 

zwrotu dofinansowania. 

W przypadku pojawienia się dochodu w fazie operacyjnej projektu (5 lat od zakończenia realizacji 

projektu), który na etapie zawarcia umowy o dofinansowanie nie stanowił projektu generującego 

dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego, beneficjent ma obowiązek poinformowania 

COP o wystąpieniu dochodu. Wówczas konieczne może okazać się dokonanie ponownego obliczenia 

wartości dofinansowania. W takiej sytuacji zastosowanie będzie miała zryczałtowana procentowa 

stawka dochodu dla sektora B+R w wysokości 20%. 

Przedsiębiorstwa sektora MŚP są zwolnione z obowiązku monitorowania i zwrotu dochodu.  

Pytanie 5: Czy w ramach koszty budynków i gruntów można kwalifikować opłaty za użytkowanie 

wieczyste? 

ODPOWIEDŹ: Jeżeli chodzi o grunty, kosztami kwalifikowalnymi są dzierżawa (tylko raty dzierżawne 

bez części odsetkowej) i wieczyste użytkowanie gruntów (tylko opłaty za użytkowanie wieczyste bez 

części odsetkowej), które odpowiadają proporcji wykorzystania gruntu w celu realizacji projektu 

objętego pomocą. 

Pytanie 6:  Czy ramach kategorii budżetowej kreślonych jako „odpłatne korzystanie” ze sprzętu 

(środków trwałych), niezbędnych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, dopuszczony jest 

leasing? 

ODPOWIEDŹ: Tak. W kategorii kosztów „odpłatne korzystanie z aparatury B+R i sprzętu (…)” 

dopuszczalny jest leasing. W przypadku leasingu kwalifikowane są tylko raty kapitałowe (bez części 

odsetkowej i innych opłat). Szczegółowe informacje nt. sposobu kwalifikowania leasingu znajdzie Pani 

w rozdziale 6.12.3 Leasing i inne techniki finansowania nie powodujące przeniesienia prawa własności 

lub natychmiastowego przeniesienia prawa własności, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 



wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

Pytanie 7: Co jeśli projekt okaże się niemożliwy do realizacji i nie zostaną osiągnięte wskaźniki? Co 

wtedy? 

ODPOWIEDŹ: Jeśli w trakcie realizacji projektu okaże się, że dalsze badania przemysłowe lub prace 

rozwojowe nie doprowadzą do osiągnięcia zakładanych wyników lub są bezcelowe z ekonomicznego 

punktu widzenia, Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia wniosku o płatność 

końcową. Wówczas nie będziemy rozliczali Beneficjenta z takich wskaźników jak np. „Liczba 

skomercjalizowanych wyników prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorstwo w ramach projektu” 

Pytanie 8: Co z wynikami prac B+R jeśli warunki ekonomiczne się zmieniły i ich wdrożenie nie jest 

opłacalne ekonomicznie? Czy wymóg wdrożenia w tym wypadku jest obligatoryjny? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami wzoru umowy, dofinansowanie Projektu może być udzielone pod 

warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia wyników Projektu. W przypadku niespełnienia 

tego warunku Beneficjent będzie zobowiązany zwrócić całość dofinansowania.  

Pytanie 9:  Czy projekt badawczy można jednocześnie złożyć do dwóch instytucji, np. NCBiR i COP? 

ODPOWIEDŹ: Regulamin konkursu RPLD.01.02.02-IP.02-10-033/18 nie zabrania by wniosek został 

jednocześnie złożony do COP i innej instytucji. Należy mieć na uwadze, że po wyłonieniu projektów do 

dofinansowania wnioskodawca powinien podpisać umowę tylko z jedna instytucją, aby nie doszło do 

podwójnego dofinansowania.  

Pytanie 10:  Prawo własności intelektualnej w konsorcjum – kto ma do niego prawo? 

Kwestia praw własności intelektualnej do wyników projektu powinna być uregulowana w umowie  

o utworzeniu konsorcjum/partnerstwa. Zgodnie z zapisami wzoru umowy o dofinansowanie projektu 

w konkursie RPLD.01.02.02-IP.02-10-033/18 „zakres praw majątkowych do wyników badań 

przemysłowych i prac rozwojowych będących rezultatem projektu przysługuje Liderowi konsorcjum lub 

konsorcjantom w proporcji odpowiadającej faktycznemu ich udziałowi w całkowitej kwocie kosztów 

kwalifikowalnych, o której mowa w § 3 ust. 2 Umowy. Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą 

naruszać reguły określonej w zdaniu poprzedzającym. Przekazanie posiadanych praw majątkowych do 

wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych będących rezultatem projektu pomiędzy Liderem 

konsorcjum lub konsorcjantami następuje za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej 

tych praw” (§ 23 Ust. 8 umowy).  

Jeżeli w wyniku realizacji wspólnego projektu powstanie patent, którego twórcami są zarówno 

pracownicy uczelni jak i personel przedsiębiorstwa, to prawa autorskie osobiste przysługują 

proporcjonalnie do zaangażowania w opracowanie tego patentu. Prawa osobiste twórcy nigdy nie 

wygasają i nie mogą zostać przeniesione na inne osoby. Odrębną kwestią są prawa majątkowe. Prawa 

majątkowe (w tym kwestie zysków) powinny być opisane w umowie konsorcjum, która może 

zagwarantować, że prawo do wdrożenia będzie miał przedsiębiorca (członek konsorcjum), a uczelnia 

zachowa prawo do części zysków lub otrzyma spłatę swojego udziału (przy czym podstawą 

oszacowania wartości spłaty jest wartość rynkowa praw). Przedsiębiorca nie jest zatem dysponentem 

pełni praw do wyników i wdrażając rezultat projektu do własnej działalności gospodarczej powinien 

podjąć działania mające na celu pozyskanie (w drodze licencji lub zakupu) praw od uczelni. Na etapie 

przygotowania wniosku o dofinansowanie należy uwzględnić podział praw majątkowych do 

zakładanych rezultatów prac B+R.  

 



Pytanie 11. Czy w przypadku planowania zlecania wykonania badań na umowę o dzieło musi być 

ogłoszony  przetarg na etapie składania wniosku? 

ODPOWIEDŹ: Koniecznym jest, aby wszystkie umowy o dzieło rozliczać w ramach kategorii 

„podwykonawstwo”. Wartość prac B+R realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może 

przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych dla prac B+R. Zlecanie prac B+R 

(podwykonawstwo) innym podmiotom niż uczelnie publiczne, państwowy instytut PAN lub jednostce 

naukowej będącej organizacją badawczą, która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub 

badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 

COP. Wniosek Beneficjenta o zgodę na zaangażowanie danego podwykonawcy jest składany na etapie 

realizacji projektu (§ 10 Ust. 11 regulaminu konkursu).  

Pytanie 12. Czy w ramach grupy kosztów projektu badawczego określonych jako koszty „prac 

przedwdrożeniowych” możliwe jest uzyskanie dofinansowania na przeprowadzenie procedury 

certyfikacyjnej, dopuszczającej produkt do obrotu w odniesieniu do wyrobu medycznego, 

stanowiącego efekt prac badawczych. W szczególności jest to uzyskanie certyfikatu CE dla wyrobu 

medycznego inwazyjnego klasa IIb, który jest niezbędny do dopuszczenia wyrobu medycznego do 

obrotu i do używania. 

ODPOWIEDŹ: Tak. Istnieje możliwość sfinansowania kosztów przeprowadzenia procedury 

certyfikacyjnej. W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, jednym z wydatków w ramach 

grupy „pozostałe koszty operacyjne” może być np. koszt opłat urzędowych ponoszonych w związku  

z realizacją prac przedwdrożeniowych projektu, np. koszty uzyskania certyfikatu. 

 

 




