
Najważniejsze różnice dotyczące dofinansowania projektów B+R pomiędzy naborem  

RPLD.01.02.02.-IP.02-10-043/18 a naborem RPLD.01.02.02-IP.02-10-038/18: 

Czego dotyczy 
zmiana 

Wyjaśnienie 

Kryteria oceny 
projektów 

Ocena formalna 

Kryterium formalne nr 3 „Zgodność poziomu i wnioskowanej kwoty 
dofinansowania z regulaminem konkursu” - Podwyższono limit na 
podwykonawstwo (z wyłączeniem podwykonawstwa w ramach prac 
przedwdrożeniowych) z 50% do 70% wydatków kwalifikowalnych projektu. 
Umożliwiono finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem 
projektu (m.in. koszty studium wykonalności dla projektu B+R, 
usługi badania czystości patentowej). Limit na tego typu wydatki wynosi 3,5% 
wydatków kwalifikowalnych projektu. 

Ocena merytoryczna – kryteria dostępu 

Kryterium merytoryczne nr 2 „Planowane prace badawcze wpisują się 
w specjalizacje regionalne” - Doprecyzowano sposób oceny kryterium – 
podstawą oceny jest weryfikacja: 
- czy cel projektu (produkty/procesy, które powstaną w wyniku realizacji 
projektu), wpisuje się w co najmniej jedną RIS, 
- czy cel projektu (produkty/procesy, które powstaną w wyniku realizacji 
projektu), będzie oddziaływać na co najmniej jedną RIS. 
Dla pozytywnej oceny kryterium wystarczające jest spełnienie jednego 
z powyższych warunków. 

Kryterium merytoryczne nr 3 „Wystąpienie efektu dyfuzji działalności B+R 
(dotyczy dużych przedsiębiorstw)” - Doprecyzowano sposób oceny kryterium – 
dla potwierdzenia planowanej współpracy dużego przedsiębiorstwa z MŚP lub 
NGO, lub ośrodkiem badawczym, a tym samym dla pozytywnej oceny 
kryterium konieczne jest: 
- wskazanie podmiotu, z którym podejmowana będzie współpraca; 
- udokumentowanie planowanej współpracy przynajmniej porozumieniem / 
listem intencyjnym. 

Kryterium merytoryczne nr 4 „Adekwatność zakresu projektu do oczekiwanego 
rezultatu” - Doprecyzowano, że weryfikacji podlega m.in., czy zaplanowane 
prace B+R są wystarczające dla osiągnięcia oczekiwanego rezultatu projektu. 

Kryterium merytoryczne nr 5 „Wykonalność finansowa projektu” - 
Doprecyzowano, że ocenie podlegać będzie nie tylko potencjał finansowy 
wnioskodawcy do realizacji projektu, ale także wpływ projektu na utrzymanie 
płynności finansowej podmiotów zaangażowanych w jego realizację.  
Wskazano przykładowe dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków 
na realizację projektu: 

• dla kredytu/pożyczki bankowej – kopia promesy kredytowej/pożyczki 
bankowej. Z treści dokumentu musi wynikać, że został wystawiony po 
zbadaniu pozytywnej zdolności kredytowej wnioskodawcy (np. dokument 
nie może mieć formy promesy warunkowej). Promesa kredytowa winna 
zawierać okres/datę ważności promesy, dane identyfikujące wystawcę 
promesy. Promesa musi być ważna przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy 
od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. 

• dla leasingu – promesa leasingowa. Promesa powinna zawierać okres/datę 
ważności promesy oraz dane identyfikujące wystawcę promesy. Promesa 
musi być ważna przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia złożenia 
wniosku o dofinansowanie. 



• dla pożyczki od udziałowca/wspólnika/członka organu/innego podmiotu 
gospodarczego - umowa pożyczki z podpisem potwierdzonym notarialnie, 
chyba że przepis szczególny zastrzega inną formę właściwą dla danej 
czynności prawnej. Możliwość udzielenia pożyczki musi być 
uwiarygodniona dokumentami finansowymi pożyczkodawcy 
(sprawozdaniami finansowymi lub w przypadku osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej PIT lub wyciągiem z konta 
bankowego). 

• dla podwyższenia kapitału zakładowego – odpis z KRS z zarejestrowanym 
podwyższeniem kapitału zakładowego; (w przypadku braku wpisu w KRS - 
wniosek do KRS o wpisanie do rejestru podwyższenia kapitału 
zakładowego wraz z załącznikami); w przypadku planowanego 
podwyższenia kapitału zakładowego – dokumenty potwierdzające 
posiadanie środków niezbędnych do wniesienia wkładów na podwyższenie 
kapitału zakładowego w całości;  

• dla środków z funduszu inwestycyjnego – umowa, na mocy której zostaną 
zaangażowane środki w realizację projektu. 

Możliwe jest także załączenie do wniosku innych dokumentów 
potwierdzających wykonalność finansową projektu. 

Ocena merytoryczna – kryteria punktowe 

Kryterium merytoryczne nr 3 „Wpisywanie się w obszary gospodarcze 
w ramach nisz specjalizacyjnych” - Doprecyzowano, że podstawą oceny jest 
weryfikacja: 
- czy cel projektu (produkty/procesy, które powstaną w wyniku realizacji 
projektu) wpisuje się w co najmniej jeden obszar gospodarczy niszy 
specjalizacyjnej, 
- czy cel projektu (produkty/procesy, które powstaną w wyniku realizacji 
projektu) będzie oddziaływać na co najmniej jeden obszar gospodarczy niszy 
specjalizacyjnej.  
Dla pozytywnej oceny kryterium wystarczające jest spełnienie jednego 
z powyższych warunków. 

Kryterium merytoryczne nr 5 „Formuła realizacji projektu - Doprecyzowano 
sposób oceny kryterium” – dla potwierdzenia realizacji projektu we współpracy 
z MŚP lub NGO, lub ośrodkiem badawczym, a tym samym dla pozytywnej 
oceny kryterium konieczne jest wskazanie we wniosku: 
- nazwy i rodzaju podmiotu, 
- formy współpracy,  
- zakresu współpracy (opis zadań realizowanych w ramach współpracy), 
a także załączenie do wniosku dokumentu potwierdzającego współpracę (np. 
porozumienie, list intencyjny). 
Współpraca musi być uzasadniona z uwagi na zakres projektu, przewidywane 
efekty i korzyści wynikające ze współpracy 

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 stosownych 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.) 

Załączniki do 
wniosku 

Wprowadzono nowy, obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie, tj. 
Dokument potwierdzający nawiązanie współpracy z ośrodkiem 
badawczym/MŚP/NGO (załącznik obligatoryjny w przypadku Wnioskodawcy 
będącego przedsiębiorcą innym niż MŚP lub w przypadku konsorcjum 
przedsiębiorstw złożonych wyłącznie z przedsiębiorców innych niż MŚP). 

 




