
Pytania i odpowiedzi 

KONKURS RPLD.01.02.02-IP.02-10-043/18 

 

PYTANIE 1: Jeśli nie zostaną zrealizowane wskaźniki sankcyjne zakładane w projekcie, to czy w takim 

przypadku całość dofinansowania musi zostać zwrócona? 

ODPOWIEDŹ 1: W przedmiotowym konkursie wskaźniki sankcyjne, a więc związane z koniecznością 

zwrotu środków w przypadku ich nieosiągnięcia, to: Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 

prowadzenia prac B+R - wskaźnik produktu oraz Liczba skomercjalizowanych wyników prac B+R 

prowadzonych przez przedsiębiorstwo w ramach projektu - wskaźnik rezultatu bezpośredniego. 

Możliwe są dwa przypadki nieosiągnięcia przedmiotowych wskaźników, skutkujące różnymi 

konsekwencjami. 

Jeśli w trakcie realizacji Projektu Beneficjent uzna, że dalsze badania i prace nie doprowadzą do 

osiągnięcia zakładanych wyników lub są bezcelowe z ekonomicznego punktu widzenia, a IP RPO WŁ 

potwierdzi bezcelowość dalszego realizowania Projektu (patrz odpowiedź na pytanie 2), Projekt uznaje 

się za zakończony, a Beneficjent, pomimo niezrealizowania wskaźnika Liczba skomercjalizowanych 

wyników prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorstwo w ramach projektu nie zostanie wezwany do 

zwrotu środków. 

Jeżeli Beneficjent nie osiągnie lub nie utrzyma w okresie trwałości wartości wskaźnika określonego jako 

sankcyjny, IP RPO WŁ zażąda zwrotu dofinansowania proporcjonalnie do niezrealizowanego procentu 

wskaźników, co w przypadku przedmiotowego konkursu, co do zasady będzie się wiązało 

z koniecznością zwrotu pełnej kwoty otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków. 

 

PYTANIE 2: Czy okres trwałości obowiązuje w przypadku przerwania prac nad projektem? 

ODPOWIEDŹ 2: Jeżeli w trakcie realizacji projektu Beneficjent uzna, że prowadzenie dalszych badań  

i prac jest niezasadne, tzn. nie doprowadzą do osiągnięcia zakładanych wyników lub są bezcelowe  

z ekonomicznego punktu widzenia, zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia wniosku o płatność 

końcową wraz z informacją o realizacji projektu.  

Jeżeli 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 badań przemysłowych i / lub prac 

rozwojowych. 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. 

W takim przypadku, w związku z nie zrealizowaniem pełnego zakresu Projektu, Beneficjenta nie 

obowiązuje utrzymanie okresu trwałości. 

 

 

 



PYTANIE 3: Czym jest systematyczność pomiarów wskaźników? 

ODPOWIEDŹ 3: Systematyczność pomiarów wskaźników oznacza monitorowanie wpływu 

realizowanego lub zrealizowanego projektu oraz innych czynników zewnętrznych na osiągniecie  

i zachowanie wartości docelowych wskaźników produktu oraz rezultatu bezpośredniego.  W trakcie 

realizacji Projektu Beneficjent informuje IP o osiągniętych wartościach wskaźników w ramach 

składanych za pomocą systemu SL2014 wniosków o płatność. Natomiast w okresie trwałości Projektu 

Beneficjent potwierdza utrzymanie wskaźników produktu oraz osiągnięcie i utrzymanie wskaźników 

rezultatu bezpośredniego składając, w formie pisemnej, coroczne oświadczenie o przestrzeganiu 

zasady trwałości Projektu. Powyższe oznacza, ze Beneficjent zobowiązany jest do monitorowania 

wartości wskaźników w sposób umożliwiający mu ich raportowanie w ramach wniosków o płatność 

(składanych nie częściej niż raz na miesiąc i nie rzadziej niż raz na 3 miesiące) oraz w okresie trwałości,  

w ramach składanych co roku Oświadczeń o przestrzeganiu zasady trwałości projektu. 

 

PYTANIE 4: Czy okres trwałości dotyczy wszystkich wskaźników dot. zatrudnienia? 

ODPOWIEDŹ 4: Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania, w okresie trwałości Projektu, wszystkich 

wybranych na etapie wniosku o dofinansowanie Projektu wskaźników produktu oraz do osiągnięcia i 

utrzymania wskaźników rezultatu bezpośredniego. Powyższe ma zastosowanie również w odniesieniu 

do wskaźników dotyczących zatrudnienia. 

 

PYTANIE 5: Jakie formy zatrudnienia są akceptowalne w celu osiągnięcia wskaźnika dotyczącego 

zatrudnienia? 

ODPOWIEDŹ 5: W przedmiotowym konkursie kwestię zatrudnienia określają trzy fakultatywne 

wskaźniki rezultatu bezpośredniego. W przypadku wskaźnika: Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - 

pozostałe formy kobiety/mężczyźni dopuszczalnymi formami zatrudnienia są umowy cywilnoprawne 

(np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski, kontrakt lekarski, itp.). Natomiast  

w ramach wskaźników: Liczba utrzymanych miejsc pracy kobiety/mężczyźni oraz Liczba nowo 

utworzonych miejsc pracy kobiety/mężczyźni wykazywane są etaty wynikające ze stosunku pracy 

(umowa o pracę).  

 

PYTANIE 6: Czy wybór wykonawcy przy wartości zamówienia poniżej 30 000 euro może odbyć się 

zgodnie z wewnętrznym regulaminem Jednostki Naukowej? 

ODPOWIEDŹ 6: Nie. Jednostka Naukowa zobowiązana jest stosować w powyższym przypadku 

zamówień ustawę PZP lub Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020. 

 

PYTANIE 7: Czy zamówienia mogą być udzielane podmiotom powiązanym?  

ODPOWIEDŹ 7: W celu uniknięcia konfliktu interesów wg wytycznych horyzontalnych (podrozdział 

6.5.2 pkt 2):  w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia 

nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, w rozumieniu pkt 3 

niniejszego podrozdziału tj.:  



Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 

wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 

nie został określony przez IZ PO, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W przypadku, gdy instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie stwierdzi udzielenie zamówienia 

podmiotowi powiązanemu w sposób inny, niż wskazane w lit. a-d, jest zobowiązana przed wezwaniem 

do zwrotu środków wykazać istnienie naruszenia zasady konkurencyjności poprzez istniejące 

powiązanie. 

Równocześnie zaznaczam, że zespół kontrolujący dokumentacje z udzielanych zamówień,  wymaga od 

osób, które w imieniu beneficjenta wykonywały czynności związane z przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy, oświadczeń  o braku powiązań kapitałowych lub osobowych w stosunku do 

wykonawców którzy złożyli oferty. 

Natomiast w przypadku wyjątków o których mowa w 6.5.2 pkt 2 udzielenia zamówienia podmiotowi 

powiązanemu wymaga wystąpienie o zgodę do IZ RPO WŁ przed przeprowadzeniem postępowania. 

Powyższe ma zastosowanie w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej 

przekraczającej 50 tys. PLN netto, gdzie beneficjent zobowiązany jest do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców. W przypadku udzielania zamówienia o wartości 

szacunkowej zamówienia do 50 tys. netto (rozeznanie rynku -zamówienie o wartości od 20 tys. PLN 

netto do 50 tys. PLN netto lub badanie rynku zamówienia poniżej 20 tys. PLN netto) wydatki muszą być 

ponoszone w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny. 

 

PYTANIE 8: Jeżeli katedra uczelni jest jedynym oferentem wykonania zamówienia, to czy pracownik 

tej katedry może pełnić funkcję kierownika tego projektu? 

ODPOWIEDŹ 8: Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020,  zamawiający może wybrać na kierownika projektu pracownika katedry, 

jeśli jest to jedyna oferta, która została złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 

 

PYTANIE 9: Czy jednostka naukowa może kwalifikować VAT w projekcie? 

ODPOWIEDŹ 9: Nie. Podatek od towarów i usług (VAT) stanowi wydatek niekwalifikowalny. 

 



PYTANIE 10: Jak należy kwalifikować koszty aparatury w projekcie, gdy wnioskodawca nie jest jej 

właścicielem w 100%? 

ODPOWIEDŹ 10: Jeżeli Beneficjent posiada tylko część aktywów, które mają być wykorzystane  

w Projekcie ma możliwość zakwalifikowania danego wydatku poprzez amortyzację. W przypadku 

konieczności najmu brakującej aparatury stosuje się w tym przypadku rozdział 6.5 Zamówienia 

udzielane w ramach projektów w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020. W przypadku innej struktury własności aparatury wykorzystywanej  

w Projekcie – np. współwłasność - każdy przypadek będzie analizowany indywidualnie. W tym 

kontekście weryfikowane będą m.in. powiązania osobowe, kapitałowe, sposób ewidencjonowania 

aktywów. 

PYTANIE 11: Czy koszty badania czystości patentowej na etapie prac przygotowawczych wliczane są 

do podwykonawstwa? 

ODPOWIEDŹ 11: Nie. Koszt usługi badania czystości patentowej na etapie prac przygotowawczych nie 

należy wliczać do podwykonawstwa. Powyższe wynika z zapisów regulaminu konkursu nr 

RPLD.01.02.02-IP.02-10-043/18, w świetle którego podwykonawstwo rozumiane jest zlecanie stronie 

trzeciej części merytorycznych prac projektu (prac badawczych) które nie są wykonywane na terenie 

i pod bezpośrednim nadzorem Wnioskodawcy. Koszty badania czystości patentowej na etapie 

przygotowania projektu nie stanowią etapu prowadzonych prac badawczych, zatem nie mogą być 

klasyfikowane jako podwykonawstwo. Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z § 10 ust. 5 regulaminu 

konkursu okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia realizacji projektu,  

a kończy wraz z jego zakończeniem, tj. datami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie co oznacza, 

iż koszty poniesione na prace przygotowawcze należy ponieść w okresie realizacji projektu. 

 

PYTANIE 12: Czy jest możliwość pobrania zaliczki na poniesienie kosztów pośrednich? 

ODPOWIEDŹ 12: Koszty pośrednie naliczane są od wartości kosztów bezpośrednich  wg 25 % stawki 

ryczałtowej stosowanej do kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów 

podwykonawstwa. Beneficjent we wniosku o płatność nie ma obowiązku przekazywania dokumentów 

księgowych potwierdzających poniesienie wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte 

metodą uproszczoną. Jednocześnie wzór umowy o dofinansowanie wskazuje, że rozliczenia zaliczki 

można dokonać wykazując we wniosku rozliczającym zaliczkę dokumenty księgowe na łączną wartość 

dofinansowania odpowiadającą rozliczanej kwocie zaliczki z uwzględnieniem zwrotu jej 

niewykorzystanej części. Tym samym w opinii IP RPO WŁ nie ma możliwości pobrania zaliczki na 

poniesieni kosztów pośrednich z uwagi na fakt, że nie są one potwierdzane stosownymi dokumentami 

księgowymi. 

Beneficjent zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem o płatność dokumentów potwierdzających 

poniesienie ujętych w nim wydatków bezpośrednich: 

1) faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej; 

2) dokumenty potwierdzające odbiór dostaw, usług lub robót budowlanych, jeżeli zostały sporządzone; 

3) wyciągi bankowe z rachunku bankowego Beneficjenta i Partnera/Konsorcjanta lub przelewy 

bankowe lub inne dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków; 

4) dokumenty potwierdzające i uzasadniające prawidłową realizację Projektu; 



5) dokumenty potwierdzające prawidłowe przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych/wyłonienie wykonawców usług/dostaw/robót budowlanych; 

6) inne wskazane przez IP RPO WŁ dokumenty lub informacje i wyjaśnienia związane z realizacją 

Projektu, które po pozytywnej weryfikacji stanowić będą podstawę wyliczenia  kosztów pośrednich 

 w ramach złożonego wniosku. Tak określone wydatki będą stanowić podstawę do wypłaty 

dofinansowania w formie refundacji kosztów pośrednich, natomiast określona wartość 

dofinansowania w ramach wydatków bezpośrednich będzie podstawą przy rozliczaniu zaliczki.  

Ponadto, wskazać należy, że  podczas kontroli na miejscu, instytucja uprawniona do przeprowadzenia 

kontroli może zweryfikować prawidłowość zastosowania stawki ryczałtowej, zgodnie z limitem 

kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem i zasadami, określonymi w Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a także w zał. 5 do SZOOP.  

W przypadku, gdy wydatki bezpośrednie zostaną uznane za niekwalifikowalne w związku ze 

stwierdzeniem nieprawidłowości, jako nieprawidłowość zostaną uznane także koszty pośrednie  

w wysokości odpowiadającej stwierdzonej nieprawidłowości. 

 

PYTANIE 13: W jakiej kategorii kosztów należy uwzględnić koszty najmu powierzchni laboratoryjnej? 

ODPOWIEDŹ 13: Jeżeli Wnioskodawca planuje wynajęcie powierzchni laboratoryjnej wraz  

z niezbędnym sprzętem do prowadzenia części merytorycznej prac projektu to taki koszt należy uznać 

za podwykonawstwo. Natomiast w przypadku wynajęcia pustej powierzchni laboratoryjnej, bez 

wyposażenia, należy taki koszt uwzględnić w kategorii kosztów pośrednich. 

 

PYTANIE 14: W wyniku realizacji projektu zostanie stworzona linia pilotażowa. Co Beneficjent może 

z nią zrobić po okresie realizacji Projektu? 

ODPOWIEDŹ 14: 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.  

Zgodnie z założeniami dokumentacji konkursowej dofinansowanie może być przyznane pod 

warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia wyników, rozumianego jako: 

A) Wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy 

poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu 

lub  

B) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy 

praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego 

przedsiębiorcę, lub   

C) zbycie (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac B+R w celu wprowadzenia ich do 

działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników  

prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych prac w celu ich dalszej odsprzedaży).  



Mając na uwadze powyższe, jeżeli linia pilotażowa/demonstracyjna będzie produktem końcowym 

może zostać wykorzystana we własnym zakładzie/przedsiębiorstwie, bądź też mogą zostać 

udostępnione wyniki praw do tej linii na zasadzie udzielenia licencji lub odsprzedania. 

Równocześnie należy mieć na uwadze, że  przypadku części Projektu nieobjętej pomocą publiczną (np. 

realizacja w ramach konsorcjum z Jednostką Naukową) dochody związane z komercyjnym 

wykorzystaniem prototypu powinny być uwzględnione w analizie przedstawianej w części I wniosku  

o dofinansowanie, w sekcji B.3 Projekt generujący dochód, w szczególności w tabeli Dochód (§ 9 ust.4-

6 Regulaminu konkursu). 

Zgodnie z art. 61 ust. 7 i 8 rozporządzenia ogólnego, istnieje konieczność uwzględnienia dochodu 

w projektach lub ich częściach nieobjętych pomocą publiczną, których całkowite koszty kwalifikowane 

przekraczają 1 mln euro. Zgodnie z regulaminem konkursu limit 1 mln euro w przypadku konsorcjów 

przemysłowych/partnerstw z udziałem organizacji badawczych, które to organizacje realizują projekt 

w ramach działalności niegospodarczej, odnosi się tylko do kosztów kwalifikowalnych projektu 

ponoszonych przez organizacje badawcze.  

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%. 

 

PYTANIE 15: Do której kategorii kosztów można zaliczyć koszty związane z udziałem w konferencjach, 

na których będą rozpowszechniane wyniki badań? Czy będą kwalifikowane koszty związane  

z udziałem w konferencjach w trakcie trwania projektu?  

ODPOWIEDŹ 15: Jeżeli Wnioskodawca ubiega się o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania 

wyników prac Projektu np. na podstawie udziału w konferencjach, konieczne jest wykazanie, że udział 

ten nastąpi w okresie 3 lat od zakończenia Projektu. W związku z tym tego typu wydatki zarówno  

w trakcie trwania Projektu jak i po jego zakończeniu nie będą kwalifikowane. 

 

PYTANIE 16: Czy jest możliwość kwalifikowania kosztów ubezpieczenia osób, na których będą 

prowadzone badania przy realizacji projektu? 

ODPOWIEDŹ 16: Nie, koszt ubezpieczenia takich osób nie będzie wydatkiem kwalifikowalnym. 


