
Najważniejsze różnice dotyczące finansowania projektów pomiędzy naborem  

RPLD.01.02.02.-IP.02-10-034/18 a naborem RPLD.01.02.02-IP.02-10-047/19: 

Czego dotyczy 
zmiana 

Wyjaśnienie 

Limity wartości 
kosztów 
kwalifikowalnych 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach komponentu 
usługowego wynosi 800 000 zł. 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 
1 500 000 zł. 

Prace 
przedwdrożeniowe 

Obok prac wdrożeniowych projekt może także obejmować wydatki związane 
z pracami przedwdrożeniowymi, które są wliczane do limitu 50% wydatków 
kwalifikowalnych projektu.  
Przez prace przedwdrożeniowe należy rozumieć działania przygotowawcze 
do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, umożliwiające 
doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy 
będzie można je skomercjalizować (w szczególności opracowanie 
dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, 
certyfikacja, badania rynku). 
Prace przedwdrożeniowe muszą być związane ze zrealizowanymi badaniami 
przemysłowymi i pracami rozwojowymi w ramach zakupionej usługi 
badawczej. 

Nowe typy 
pomocy 

Możliwe jest uzyskanie pomocy de minimis nie tylko na usługę badawczą, ale 
też na prace przedwdrożeniowe i wdrożenie – intensywność wsparcia wynosi 
do 85% kosztów kwalifikowalnych. 
Wsparcie dla prac przedwdrożeniowych możliwe jest także w ramach pomocy 
na usługi doradcze na rzecz MŚP – intensywność wsparcia wynosi do 50% 
kosztów kwalifikowalnych. 
Możliwe jest łączenie różnych rodzajów pomocy publicznej i pomocy 
de minimis w ramach jednego projektu. 
Nie jest możliwe łączenie różnych rodzajów pomocy publicznej i pomocy 
de minimis w ramach jednego kosztu. 

Liczba usług 
i wykonawców 

Doprecyzowano, że jeden projekt może obejmować więcej niż jedną usługę 
badawczą oraz że jedna usługa może być realizowana przez więcej niż jednego 
wykonawcę. 

Wykonawcy usług 

Rozszerzono katalog potencjalnych wykonawców usług o następujące typy 
podmiotów: 

a) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego 
w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych  formach 
wspierania działalności  innowacyjnej; 

b) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego 
Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty 
wymienione w art. 21 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.  o systemie 
oceny zgodności;   

c) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki 
celowe jednostki naukowej; 

d) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust.1 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Zrezygnowano z następujących wymogów odnoszących się do wykonawcy:  

• posiadanie siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

• posiadanie przyznanej kategorii naukowej A+, A albo B, o której mowa 
w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki. 



Doprecyzowano, że nie jest możliwe zlecanie usługi badawczej pracownikom 
naukowo-badawczym, którzy są pracownikami wnioskodawcy. 

Ryzyko badawcze 

Doprecyzowano zasady postępowania na wypadek wystąpienia ryzyka 
badawczego (sytuacja, gdy na skutek okoliczności niezależnych 
od beneficjenta, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, realizacja 
usługi badawczej nie doprowadzi do osiągnięcia zakładanych wyników lub jest 
bezcelowa z ekonomicznego punktu widzenia). W takim wypadku beneficjent 
zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia wniosku o płatność końcową 
wraz ze sprawozdaniem z realizacji usługi badawczej, a dofinansowanie 
wypłacane jest proporcjonalne do zakresu zrealizowanych zadań. 

Zobowiązanie 
do wdrożenia 
 

Doprecyzowano, że warunek dotyczący wdrożenia we własnej działalności 
gospodarczej wyników zakupionej w ramach projektu usługi badawczej uznaje 
się za spełniony także w przypadku, gdy beneficjent zleca zewnętrznemu 
podmiotowi całość lub część procesów produkcyjnych (w ramach 
podwykonawstwa) oraz spełnia łącznie niżej wymienione warunki: 

• zachowuje prawa do wyników praw badawczo-rozwojowych,  

• prowadzi we własnym imieniu sprzedaż produktów końcowych, 

• posiada kontrolę nad parametrami produktu, tzn. kluczowe procesy 
produkcyjne wykonywane są na jego zlecenie i zgodnie z jego 
wymaganiami. 

Miejsce realizacji 
projektu 

W kryterium Miejsce realizacji projektu doprecyzowano, że warunek 
posiadania siedziby lub prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 
województwa łódzkiego weryfikuje się na podstawie zapisów w dokumentach 
rejestrowych lub dokumentu potwierdzającego dokonanie, przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie, zgłoszenia o wpis takiego miejsca do dokumentów 
rejestrowych.  

Nowe kryterium 
formalne 

Dodano kryterium: Projekt lub jego część nie obejmuje przedsięwzięć będących 
częścią operacji, które zostały objęte lub powinny były zostać objęte procedurą 
odzyskiwania w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza 
obszar objęty programem (ocena na podstawie oświadczenia). 

Sektory 
wykluczone 

Kryterium: Projekt nie dotyczy działalności i sektorów wyłączonych ze wsparcia 
przeniesiono na etap oceny merytorycznej. 

Wpisywanie się 
w RIS 

Doprecyzowano sposób oceny w kryteriach: Projekt wpisuje się w specjalizacje 
regionalne oraz Wpisywanie się w obszary gospodarcze w ramach nisz 
specjalizacyjnych. Podstawą oceny jest weryfikacja: 
- czy cel projektu (produkty/procesy, które powstaną w wyniku realizacji 
projektu) wpisuje się w co najmniej jedną RIS / jeden obszar gospodarczy niszy 
specjalizacyjnej, 
- czy cel projektu (produkty/procesy, które powstaną w wyniku realizacji 
projektu) będzie oddziaływać na co najmniej jedną RIS / jeden obszar 
gospodarczy niszy specjalizacyjnej.  
Dla pozytywnej oceny wystarczające jest spełnienie jednego z powyższych 
warunków. 

Rezultat usługi 

W kryterium Adekwatność zakresu projektu do oczekiwanego rezultatu 
doprecyzowano, że realizacja projektu powinna służyć wdrożeniu innowacji 
produktowej lub procesowej co najmniej w skali przedsiębiorstwa (nie jest 
możliwe wdrożenie wyłącznie innowacji nietechnologicznej). Wskazano 
warunki dla uznania kryterium za spełnione. 

Wykonalność 
organizacyjna 

Doprecyzowano sposób oceny kryterium Wykonalność organizacyjna. 



Wykonalność 
finansowa 

W kryterium Wykonalność finansowa projektu:  

• wskazano przykładowe dokumenty potwierdzające zabezpieczenie 
środków na realizację projektu, 

• dodano ocenę trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów 
dotyczących pomocy publicznej (pierwotnie ocenianą na etapie OF). 

Potencjał 
innowacyjny 
wnioskodawcy 

W kryterium Potencjał innowacyjny wnioskodawcy zmieniono wagę oceny z 3 
na 2 oraz doprecyzowano, że dla pozytywnej oceny konieczne jest 
udokumentowanie nakładów poniesionych na działalność B+R lub 
innowacyjną. 

Zasady oceny 
merytorycznej 

Zniesieno próg punktowy warunkujący pozytywną ocenę merytoryczną - 
pozytywny wynik oceny uzyskują projekty, które spełniają wszystkie kryteria 
merytoryczne dostępu. Ocena merytoryczna punktowa służy do sporządzenia 
listy rankingowej projektów.  
Wprowadzono zasadę, że ocena merytoryczna dokonywana jest na zasadzie 
konsensusu. 

Poprawa wniosku 
Wprowadzono możliwość poprawy wniosku w ramach oceny kryteriów 
merytorycznych dostępu: Adekwatność zakresu projektu do oczekiwanego 
rezultatu oraz Wykonalność organizacyjna. 

Pozostawienie 
wniosku bez 
rozpatrzenia 

Na etapie oceny formalnej lub merytorycznej wnioskodawca może zostać 
wezwany do poprawy lub uzupełnienia wniosku. W przypadku gdy 
wnioskodawca nie dostarczy uzupełnionego / poprawionego wniosku 
w wyznaczonym terminie lub gdy wprowadzone do wniosku 
o dofinansowanie poprawki wykraczają poza wskazany zakres, ocenie podlega 
pierwotnie złożony wniosek (wersja przez wysłaniem wezwania), zaś wniosek 
złożony po terminie / niezasadnie zmodyfikowany pozostawia się bez 
rozpatrzenia. Taki sam tryb postępowania obowiązuje w przypadku, gdy 
wnioskodawca nie wyrazi zgody na uzupełnienie lub poprawę wniosku przez 
członka komisji oceny projektów lub nie dochowa terminu na wyrażenie 
zgody. 

 


