
Pytania i odpowiedzi 

KONKURS RPLD.01.02.02-IP.02-10-034/18, część II 

 

PYTANIE 1: Czy projekt realizowany w ramach konkursu musi skończyć się efektem, który nadaje się 

do wdrożenia?   

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z § 5 ust. 3 i 4 Regulaminu w ramach konkursu wsparcie udzielane jest na zakup 

usługi badawczej, dotyczącej opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub 

usługi, w tym nowego projektu wzorniczego) lub procesu (metody produkcji lub dostawy). Zakup usługi 

badawczej stanowi tzw. komponent usługowy projektu i jest obligatoryjnym elementem projektu. 

Jednocześnie Beneficjent zobowiązany jest do wdrożenia, we własnej działalności gospodarczej, 

wyników zakupionej w ramach Projektu usługi badawczej, nawet jeżeli komponent wdrożeniowy nie 

będzie ujęty w projekcie.  

Ponadto, zgodnie ze wzorem umowy o dofinansowanie, stanowiącym załącznik do Regulaminu 

konkursu, Beneficjent jest zobowiązany (o czym mówi ust. 3 §23 Warunki realizacji Projektu „bon na 

innowacje” wzoru umowy) do złożenia do IP RPO WŁ sprawozdania z realizacji zakupionej usługi wraz 

z dokumentacją otrzymaną od wykonawcy,  w terminie do 30 dni od zakończenia komponentu 

usługowego (badawczego). Wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej, 

która stanowi rezultat usługi badawczej zrealizowanej w ramach projektu musi nastąpić w terminie do 

3 lat od daty uzyskania tych wyników. Rozpoczęcie realizacji komponentu wdrożeniowego może 

nastąpić po zakończeniu i rozliczeniu realizacji komponentu usługowego (tzn. po złożeniu ostatniego 

wniosku o płatność w ramach komponentu usługowego i zaakceptowaniu go przez IP). Po uprzedniej  

weryfikacji w/w sprawozdania przez niezależnego eksperta i potwierdzeniu, że usługa została 

zrealizowana zgodnie z założeniami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie, osiągnięto zakładane  

wyniki  i zasadne jest ich wdrożenie.  

 

PYTANIE 2: W konkursie istnieje obowiązek wdrożenia wyników przeprowadzonych prac B+R.  Co jeżeli 

badania nie zakończą się sukcesem? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z § 23 ust. 11 Regulaminu konkursu, jeśli w trakcie realizacji Projektu Beneficjent 

uzna, że dalsze badania i prace, zlecone w ramach tzw. komponentu usługowego, nie doprowadzą do 

osiągnięcia zakładanych wyników lub są bezcelowe z ekonomicznego punktu widzenia zobowiązany 

jest do niezwłocznego złożenia wniosku o płatność końcową wraz ze sprawozdaniem z zakończonego 

etapu badań. Od wyników oceny sprawozdania uzależniona jest zarówno wypłata środków, jak  

i kwalifikowalność całości bądź części projektu.  

W sytuacji, gdy IP RPO WŁ potwierdzi bezcelowość dalszego realizowania projektu, mając na uwadze 

wystąpienie okoliczności niezależnych od Beneficjenta przy zachowaniu przez niego należytej 

staranności oraz postępowaniu zgodnie z Umową, Projekt uznaje się za zakończony, a Beneficjent 

otrzyma dofinansowanie proporcjonalne do zakresu zrealizowanych zadań. Kwota dofinansowania 

obliczana jest na podstawie faktycznie poniesionych przez Beneficjenta kosztów kwalifikujących się do 

objęcia wsparciem, wykazanych we wnioskach o płatność i zatwierdzonych przez IP RPO WŁ,  

z uwzględnieniem poziomów intensywności wsparcia oraz maksymalnych wysokości dofinansowania. 

 

PYTANIE 3: Czy w ramach konkursu RPLD.01.02.02-IP.02-10-034/18 można zawrzeć umowę o pracę  

z pracownikiem naukowym, na realizację usługi badawczej ujętej w projekcie? 



ODPOWIEDŹ: Nie. Usługa musi być zakupiona od wykonawcy wskazanego w Regulaminie konkursu  

(§ 5 ust. 6)  i  nie może być zrealizowana przez Beneficjenta.   

 

PYTANIE 4: Czy do szacowania ceny można wykorzystać ofertę firmy powiązanej  

ODPOWIEDŹ: Tak, nie ma ograniczeń w tym zakresie. Zgodnie z pkt. 11 rozdziału 6.5 Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. 

szacowanie wartości zamówienia jest dokonywane z należytą starannością oraz jest dokumentowane 

w sposób zapewaniający właściwą ścieżkę audytu. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż ustalenie 

wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania 

o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są usługi lub dostawy, oraz nie wcześniej niż 

6 miesięcy w przypadku robót budowalnych.  

 

PYTANIE 5: Na jakim etapie (wniosku o dofinansowanie  czy realizacji) należy wybrać wykonawcę usługi 

badawczej? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z § 5 ust. 6 Regulaminu konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-034/18 warunkiem 

otrzymania dofinansowania jest wskazanie przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie 

wykonawcy usługi badawczej. Jednocześnie w części II wniosku o dofinansowanie, pkt. E.1 Wykonawca 

usługi badawczej, należy jednoznacznie wskazać wykonawcę usługi oraz przedstawić jego kompetencje 

istotne z punktu widzenia realizacji usługi oraz doświadczenie w realizacji podobnych usług. Zgodnie  

z  § § 10 ust. 14 Regulaminu konkursu Wnioskodawca zobowiązany jest do zakończenia procesu 

wyboru wykonawcy usługi przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Należy przy tym pamiętać,  

iż Wnioskodawca zobowiązany jest do wyłonienia wykonawcy usługi na podstawie wymogów 

zawartych w wytycznych, o których mowa w § 10 ust. 13 Regulaminu konkursu. Zaleca się, aby 

wnioskodawca przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zawarł z wykonawcą umowę pod 

warunkiem zawieszającym dotyczącym złożenia wniosku o dofinansowanie, otrzymania informacji  

o rekomendacji projektu do dofinansowania lub zawarcia umowy o dofinansowanie projektu z IP. 

 

PYTANIE 6: Czy jeżeli wykonawcą usługi będzie osoba fizyczna to wskaźnik Liczba przedsiębiorstw 

współpracujących z ośrodkami badawczymi będzie miał wartość  „zero”? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z definicją wskaźnika Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami 

badawczymi (CI26), wskaźnik dotyczy Liczby przedsiębiorstw, które współpracują z ośrodkami 

badawczymi w ramach wspieranych projektów badawczo-rozwojowych. W projekcie musi uczestniczyć 

co najmniej jedno przedsiębiorstwo i jeden ośrodek badawczy. Wsparcie może otrzymać jedna lub 

więcej współpracujących stron (ośrodków badawczych lub przedsiębiorstw). Wsparcie uzależnione jest 

od współpracy. Współpraca może być nowa lub istniejąca i powinna trwać przez co najmniej czas 

trwania projektu. Do współpracy zalicza się również kooperację, transfer wiedzy, staże, 

podwykonawstwo itp.(…) 

W związku z powyższym , wartość wskaźnika w tym przypadku wynosić będzie „0” (zero). 


