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PYTANIE 1: Co w przypadku kiedy protokół z udzielenia zamówienia, różni się w stosunku do opisu 

zamówienia? 

ODPOWIEDŹ 1: Protokół postępowania o udzielanie zamówienia  powinien być odzwierciedleniem 

zamówienia w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności. Protokół postępowania 

o udzielenie zamówienia należy sporządzić w formie pisemnej. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 rozdział 6. 5. 2 pkt. 19):  

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zawiera co najmniej: 

a) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego, 

b) wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty 
wpłynięcia oferty do zamawiającego, 

c) informację o spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 2 lit. a, 

d) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, 

o ile takie warunki były stawiane, 

e) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów 
oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium, 

f) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,  

g) datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego, 

h) następujące załączniki: 

i. potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego w sposób wskazany w pkt 13 lub 14, 

ii. złożone oferty, 

iii. oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez 
osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, 
w tym biorące udział w procesie oceny ofert 

Reasumując, co do zasady zamówienie powinno być identyczne z opisem przedmiotu zamówienia. 

PYTANIE 2: Jaką formę własności należy zaznaczyć w przypadku Sp. komandytowa w część I wniosku 

o dofinansowanie projektu?  

ODPOWIEDŹ 2: 

 

X 



W przypadku spółki komandytowej należy zaznaczyć pole Pozostałe krajowe jednostki prywatne 

w I części wniosku o dofinansowanie projektu w sekcji A.1 Dane wnioskodawcy; Forma własności 

PYTANIE 3: Jakich prac dotyczy plan prac B+R?  

ODPOWIEDŹ 3: Warunkiem otrzymania dofinansowania jest przedstawienie przez Wnioskodawcę 

planu prac badawczo-rozwojowych (B+R), które mają być prowadzone na wspieranej infrastrukturze. 

Jako plan prac B+R należy rozumieć opis badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 

rozwojowych, które będą prowadzone na dofinansowanej w projekcie infrastrukturze B+R.  

Badania przemysłowe - należy przez to rozumieć badania planowane lub badania krytyczne mające na 

celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub 

usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. 

Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę 

prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, 

a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania 

dowodu w przypadku technologii generycznych; 

Eksperymentalne prace rozwojowe – należy przez to rozumieć zdobywanie, łączenie, kształtowanie 

i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu 

oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, 

procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe 

definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. 

Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, 

opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, 

procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, 

których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których 

ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. 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. 

Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do 

istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, 

nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń; 

Plan należy opisać szczegółowo w sekcji wniosku E. Plan prac badawczo-rozwojowych zgodnych ze 

specjalizacjami regionalnymi.  

 

PYTANIE 4: Jak we wniosku należy opisać/realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn  

w przypadku projektu w firmie rodzinnej/mikro przedsiębiorstwie?  

ODPOWIEDŹ 4: Zasada równości szans kobiet i mężczyzn ma prowadzić do podejmowania działań na 

rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, 

równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse 

rozwoju), z których mogą korzystać. 

Wnioskodawca przygotowując projekt powinien odpowiedzieć na następujące pytania: 

• czy pod uwagę brane są kwestie różnej sytuacji, potrzeb, specyfiki, czy też wpływu wyników 

projektu na kobiety i mężczyzn? 



• czy przeanalizowano dostępność danych z podziałem na płeć? 

• czy na etapie doboru metodologii wzięto pod uwagę monitorowanie sytuacji kobiet 

i mężczyzn, jak też wpływu na płeć? 

• jakie osoby mają wpływ na podejmowanie decyzji i planowanie działań? czy zapewniono 

zróżnicowanie pod kątem płci w gremiach decyzyjnych? 

• jakiego rodzaju dokumenty/procedury/regulacje zapewniają równe traktowanie w miejscu 

pracy? 

• czy i jakiego rodzaju potrzeby w zakresie godzenia życia zawodowego i prywatnego występują 

w zespole projektowym? czy zaplanowano działania w tym zakresie? 

• czy działania związane z upowszechnianiem wyników projektu zostały zaplanowane 

z uwzględnieniem podziału na płeć? 

Zatem potencjalny wpływu na sytuację kobiet i mężczyzn analizowany jest w odniesieniu do 

projektu, a nie do formy prawnej, czy struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwie.   

PYTANIE 5: Kiedy należy wpisać we wniosku o dofinansowanie rozpoczęcie realizacji projektu,  

w przypadku gdy prace przygotowawcze będą wydatkiem kwalifikowanym?  

ODPOWIEDŹ 5: Zgodnie z regulaminem konkursu, prace przygotowawcze nie stanowią rozpoczęcia 

realizacji projektu. Wydatki związane z pracami przygotowawczymi są możliwe do sfinansowania 

z pomocy de minimis i nie wpłyną na wcześniejsze rozpoczęcie realizacji projektu (przed złożeniem 

wniosku o dofinansowanie).  

Rozpoczęcie realizacji projektu musi nastąpić po złożeniu wniosku o dofinansowanie, natomiast prace 

przygotowawcze mogą nastąpić przed złożeniem wniosku i będą to wydatki kwalifikowane.  

W związku z powyższym we wniosku o dofinansowanie należy wpisać datę faktycznego rozpoczęcia 

realizacji projektu. 

 


