
Najważniejsze różnice dotyczące finansowania projektów B+R pomiędzy naborem  

RPLD.01.02.02.-IP.02-10-038/18 a naborem RPLD.01.02.02-IP.02-10-041/18: 

Czego dotyczy 
zmiana 

Wyjaśnienie 

Typ projektu 

Dofinansowaniem mogą zostać objęte wyłącznie projekty polegające 
na przeprowadzeniu eksperymentalnych prac rozwojowych służących 
opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub 
usługi) lub procesu. 

Zakres 
tematyczny 
konkursu 

Wsparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty wpisujące się w zakres tematyczny 
konkursu, wynikający z Agendy Badawczej Wspólnego Przedsięwzięcia pn. 
„Łódzkie w dobrym zdrowiu” (załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu). Zakres 
tematyczny konkursu został określony w załączniku nr 8 do Regulaminu 
konkursu. 

Podział alokacji 
na obszary 
badawcze 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów została podzielona na 
4 obszary badawcze wynikające z Agendy Badawczej Wspólnego 
Przedsięwzięcia pn. „Łódzkie w dobrym zdrowiu”. 

Listy rankingowe Rozstrzygnięcie konkursu następuje poprzez zatwierdzenie list rankingowych 
ocenionych projektów dla każdego z 4 obszarów badawczych.  

Limity wartości 
kosztów 
kwalifikowalnych 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 750 000 zł. 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 10 000 000 zł. 
 

Projekty 
generujące 
dochód 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE, Euratom) 2018/1046*, zmianie uległo brzmienie art. 61 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) nr 1303/2013, dotyczącego projektów 
generujących dochód. 
Wobec projektów lub ich części, które objęte są pomocą publiczną, nie stosuje 
się przepisów dotyczących projektów generujących dochód.  
Oznacza to, że w przypadku projektów w całości objętych pomocą publiczną, 
poziom dofinansowania należy obliczyć w oparciu o zasady dot. danej formy 
pomocy publicznej. 
Natomiast w odniesieniu do projektów częściowo objętych pomocą publiczną 
dla każdej z części projektu poziom dofinansowania należy ustalić 
z  zastosowaniem odnośnych zasad - w przypadku części objętej pomocą 
publiczną, w oparciu o zasady dotyczące pomocy publicznej, natomiast 
w przypadku części nieobjętej taką pomocą, w oparciu o metodę 
zryczałtowanych procentowych stawek dochodów. 
* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046  
z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) 
nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) 
nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 
541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 
(Dz. Urz. UE L 193, z 30.07.2018 r.) 

 




