Najważniejsze różnice dotyczące dofinansowania projektów
pomiędzy naborem RPLD.01.02.01.-IP.02-10-045/18 a naborem
RPLD.01.02.01-IP.02-10-051/19:
Czego dotyczy
Wyjaśnienie
zmiana

Rodzaje pomocy

W ramach konkursu oprócz regionalnej pomocy inwestycyjnej może
być udzielona również pomocy de minimis na wydatki związane z
przygotowaniem projektu, inwestycji w infrastrukturę badawczorozwojową, kosztami prac badawczo-rozwojowych.
Inwestycje w infrastrukturę badawczo-rozwojową w ramach
niniejszego konkursu mogą być finansowane:
- zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad udzielania regionalnej
pomocy inwestycyjnej albo
- zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad udzielania pomocy de
minimis.
Możliwe jest łączenie pomocy publicznej i pomocy de minimis w
ramach jednego projektu.
Nie jest możliwe łączenie pomocy publicznej i pomocy de minimis w
ramach jednego wydatku.
Elementem projektu mogą być koszty prac badawczo-rozwojowych
przedstawionych w planie prac badawczo-rozwojowych, o ile koszty
te ponoszone są przez wnioskodawcę i nie przekraczają 30%
wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.
W ramach kosztów prac badawczo-rozwojowych jest możliwe
sfinansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.

Typ projektu

Miejsce realizacji
projektu

W przypadku kwalifikowania w projekcie kosztów prac badawczorozwojowych przedstawionych w planie prac badawczorozwojowych, przedmiotowe prace, a tym samym realizacja planu
prac B+R, musi się rozpocząć przed zakończeniem realizacji
projektu. Należy mieć jednak na uwadze, ze w okresie realizacji
projektu wnioskodawca/partner jest zobligowany zrealizować
przynajmniej jeden pełny etap (wydzielony fragment) prac B+R
przewidzianych w planie prac badawczo-rozwojowych
Wnioskodawca musi posiadać siedzibę bądź miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej na terytorium województwa łódzkiego
(weryfikacji dokonuje się na podstawie zapisów w dokumentach
rejestrowych lub dokumentu potwierdzającego dokonanie przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie zgłoszenia o wpis do
dokumentów rejestrowych miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej na terenie województwa łódzkiego). Dodano zapis: W
przypadku dokonania, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
zgłoszenia o wpis do dokumentów rejestrowych miejsca
prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa
łódzkiego, przedmiotowy wpis musi znaleźć się w dokumentach
rejestrowych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie przez
wnioskodawcę.

W ramach niniejszego zapisu Regulaminu konkursu zmieniono
treść (podpunkt c):

Panel ekspertów

Rozpoczęcie
realizacji projektu

Panel ekspertów obejmuje spotkanie z Wnioskodawcą, na którym
prezentuje on swój projekt oraz udziela wyjaśnień członkom KOP.
Ze strony Wnioskodawcy mogą uczestniczyć maksymalnie cztery
osoby posiadające pełną wiedzę o projekcie w zakresie
merytorycznym oraz finansowym, które są:
a) wymienione z imienia i nazwiska we wniosku jako wchodzące
w skład zespołu projektowego (w tym przypadku nie jest wymagane
posiadanie dodatkowego pełnomocnictwa/upoważnienia) i/lub
b) wymienione w KRS lub innym właściwym dokumencie
rejestrowym jako osoby uprawnione do reprezentowania
Wnioskodawcy / konsorcjanta / partnera (w tym przypadku nie jest
wymagane
posiadanie
dodatkowego
pełnomocnictwa
/
upoważnienia), i/lub
c) pisemnie upoważnione przez Wnioskodawcę / konsorcjanta /
partnera (tj. osoby uprawnione do reprezentowania według KRS lub
innego właściwego dokumentu rejestrowego) do uczestnictwa
w spotkaniu.
Rozpoczęcie prac (rozpoczęcie realizacji projektu) może nastąpić po
złożeniu wniosku o dofinansowanie. W przypadku rozpoczęcia przez
Wnioskodawcę realizacji projektu przed złożeniem wniosku
o dofinansowanie, projekt nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem
Zakupu gruntu oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie
zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności nie uznaje się za
rozpoczęcie prac w rozumieniu rozporządzenia 651/2014. W związku
z powyższym, w przypadku projektów objętych pomocą publiczną na
podstawie rozporządzenia 651/2014, w których przewidziano wydatki
na przygotowanie projektu dofinansowane w ramach pomocy de
minimis, wydatki te mogą być kwalifikowalne o ile nie zostały
poniesione przed 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w zakresie kryteriów formalnych

Zgodność poziomu i
wnioskowanej kwoty
dofinansowania z
regulaminem
konkursu
Projekt lub jego
część nie obejmuje
przedsięwzięć
będących częścią
operacji, które
zostały objęte lub
powinny były zostać
objęte procedurą
odzyskiwania w
następstwie

Dodano nowe stawki intensywności wsparcia.
Maksymalna intensywność pomocy de minimis dla inwestycji w
infrastrukturę badawczo-rozwojową wynosi 85%.
Maksymalna intensywność pomocy de minimis dla kosztów prac
badawczo-rozwojowych wynosi 85%.
Dodano nowy limit dotyczący kosztów prac badawczo-rozwojowych
– 30% wydatków kwalifikowalnych projektu.
Kryterium nowe. W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy
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 – zgodnie z art. 71
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Weryfikacja dokonywana będzie na podstawie oświadczenia
składanego przez wnioskodawcę.

przeniesienia
działalności
produkcyjnej poza
obszar objęty
programem

Najważniejsze zmiany w zakresie kryteriów merytorycznych dostępu

Wpisywanie się
projektu we
właściwy typ
projektu

Plan prac badawczorozwojowych

Wykonalność
finansowa projektu

W ramach niniejszego kryterium doprecyzowano, że elementem
projektu mogą być koszty prac badawczo-rozwojowych
przedstawionych w planie prac badawczo-rozwojowych, takie jak:
koszty personelu, koszty podwykonawstwa, pozostałe koszty
operacyjne (w tym m.in. elementy służące do budowy i na stałe
zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub
demonstracyjnej), o ile koszty te ponoszone są przez wnioskodawcę
i nie przekraczają 30% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.
Doprecyzowano zakres planu prac badawczo-rozwojowych.
Kryterium będzie uznane za spełnione, jeżeli załączony plan prac
badawczo-rozwojowych przedstawia:
• rodzaj i zakres planowanych do prowadzenia prac
badawczo-rozwojowych,
• przedziały czasowe oraz opisy poszczególnych etapów prac
badawczo-rozwojowych,
• rezultaty realizacji zaplanowanych prac badawczorozwojowych w postaci innowacji produktowej lub
procesowej (w tym opis rodzaju innowacji – produktowa lub
procesowa, poziomu nowości wyników prac B+R),
• opis zastosowania wyników prac B+R w gospodarce,
• uzasadnienie opłacalności ekonomicznej wdrożenia wyników
prac B+R,
• kwestie uzyskania praw własności przemysłowej do wyników
prac B+R (w przypadku zamiaru dokonania zgłoszenia
i uzyskania praw własności przemysłowej należy wskazać
planowany czas dokonania zgłoszenia i zasięg terytorialny
wybranej formy ochrony)..
Doprecyzowano, że dla podwyższenia kapitału zakładowego
w przypadku braku wpisu w KRS przedmiotowy wpis musi znaleźć
się w dokumentach rejestrowych przed podpisaniem umowy o
dofinansowanie przez wnioskodawcę).

Najważniejsze zmiany w zakresie kryteriów merytorycznych punktowych

Potencjał
innowacyjny
przedsiębiorstwa

W ramach kryterium zmianie uległa treść:
Ocenie podlega wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa
będącego rezultatem realizowanego projektu.
PUNKTACJA:
3 pkt – zatrudnienie nowej wykwalifikowanej kadry niezbędnej do
realizacji prac badawczo-rozwojowych zakładanych w planie prac
badawczo-rozwojowych

3 pkt – wzrost poziomu nowości wyników prac B+R przynajmniej w
skali regionu w porównaniu do aktualnego stanu wiedzy w zakresie
objętym projektem
1 pkt – uzyskanie praw własności przemysłowej do wyników prac
B+R zrealizowanych zgodnie z planem prac badawczo-rozwojowych
W ramach kryterium punkty podlegają sumowaniu

