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Centrum  Obsługi Przedsiębiorcy 

odpowiedzialne jest za wdrażanie 

I Osi priorytetowej: 

Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy 

oraz 

II Osi priorytetowej: 

Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020.

ZMIENIAMY ŁÓDZKIE Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI



OŚ PRIORYTETOWA I: 

Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Łódź, 21 października 2019 r.

ZMIENIAMY ŁÓDZKIE Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
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PROGRAM SPOTKANIA

Przedmiot oraz zasady uzyskania dofinansowania :

➢ Regulamin konkursu 

➢ Kwalifikowalność wydatków – zaliczka 

➢ Wytyczne udzielania zamówień publicznych 

➢ Kryteria i etapy oceny projektów

➢ Sposoby składania wniosków o dofinansowanie

SESJA PYTAŃ 

Wniosek o dofinansowanie – sesja instruktarzowa dotycząca 

wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz najczęściej 

popełniane błędy i sposoby ich unikania.

SESJA PYTAŃ
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I.2.2  PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW
(typ 1) –konkurs RPLD.01.02.02-IP.02-10-064/19

Dla kogo:

Przedsiębiorcy 

Konsorcja przemysłowe     
z wiodącą rolą przedsiębiorcy

Projekty Partnerskie

od                          

29 października             
do                                       

13 grudnia 2019r.

Alokacja:

21,9 mln PLN

CEL

Przeprowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych 

prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych 

służących opracowaniu innowacji produktowej lub procesowej 

(nowego lub znacząco udoskonalonego produktu lub procesu 

co najmniej w skali przedsiębiorstwa).

Wydatki na infrastrukturę badawczo-rozwojową do 

wysokości 30% wydatków kwalifikowalnych projektu

PROJEKTY B+R 
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WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU 

Innowacja 
jest procesem polegającym na 

przekształceniu istniejących możliwości 

w nowe idee i wprowadzenie ich do 

praktycznego zastosowania
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Innowacja  produktowa –

oznacza wprowadzenie na 

rynek przez dane 

przedsiębiorstwo nowego 

towaru lub usługi lub 

znaczące ulepszenie 

oferowanych uprzednio 

towarów i usług w odniesieniu 

do ich charakterystyk lub 

przeznaczenia

Innowacja  procesowa –

oznacza wprowadzenie 

do praktyki w danym 

przedsiębiorstwie nowych 

lub znacząco ulepszonych 

metod produkcji lub 

dostawy.

INNOWACJA
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CO TO SĄ POZIOMY GOTOWOŚCI 
TECHNOLOGICZNEJ?

Technology Readiness Levels, TRL – wg. Metodyki NASA
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BADNIA PRZEMYSŁOWE

BADANIA PRZEMYSŁOWE
oznaczają 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
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EKSPERYMENTALNE PRACE ROZWOJOWE

EKSPERYMENTALNE PRACE ROZWOJOWE

oznaczają 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. na przykład 

czynności mające na celu pojęciowe 

definiowanie, planowanie oraz 

dokumentowanie nowych produktów, 

procesów i usług
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EKSPERYMENTALNE PRACE ROZWOJOWE

EKSPERYMENTALNE PRACE ROZWOJOWE 

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. 

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.
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RÓŻNICE W RODZAJACH BADAŃ 

Badania przemysłowe

to pierwsze wyniki w laboratorium,                                                  

to pierwsze potwierdzenie założeń badawczych. 

Eksperymentalne prace rozwojowe  

wyjście z laboratorium,                                                     

opracowanie prototypu głównego,                                              

przejście na większą skalę,                                                      
testowanie technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego

testy na linii pilotażowej 

produkcja partii testowej 
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INTENSYWNOŚĆ POMOCY

Przedsiębiorca

Badania przemysłowe 
Eksperymentalne prace 

rozwojowe 

Maksymalne 
dofinansowanie 

Maksymalne 
dofinansowanie 

po uwzględnieniu 
premii* 

Maksymalne 
dofinansowanie 

Maksymalne 
dofinansowanie 

po uwzględnieniu 
premii* 

Mikro 70% 80% 45% 60%

Mały 70% 80% 45% 60%

Średni 60% 75% 35% 50%

Duży 50% 65% 25% 40%
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AKCJA KONSULTACJA

max.

dofinansowanie

Indywidulane konsultacje eksperckie dla

potencjalnych wnioskodawców ubiegających się

o środki dostępne w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa

Łódzkiego na lata 2014-2020 na projekty

badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Nabór zgłoszeń do 30 listopada 2019 r. pod adresem: 
http://zgloszenia.cop.lodzkie.pl/index.php/akcja-konsultacja-2019/
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INTENSYWNOŚĆ POMOCY

Do 100% - dla organizacji badawczych                  
w ramach działalności niegospodarczej 

Do 50% - prace przedwdrożeniowe
(pomoc de minimis / pomoc na usługi doradcze dla MŚP)

Do 85% - na zakup infrastruktury B+R

aparatura naukowo-badawcza, patenty, licencje, know-how, 

nieopatentowana wiedza techniczna, ekspertyzy, analizy i raporty 

badawcze (pomoc de minimis)

.
Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt 

wynosi 85%
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WYDATKI KWALIFIKOWALNE

koszty personelu

koszty aparatury i sprzętu oraz wartości 
niematerialnych i prawnych 30%

koszty budynków i gruntów 10%

koszty podwykonawstwa 70%

pozostałe koszty operacyjne

Badania przemysłowe 

i eksperymentalne prace rozwojowe:

Przeprowadzenie 

prac przedwdrożeniowych 20%
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DODATKOWE WYDATKI 
KWALIFIKOWALNE

koordynator lub kierownik projektu

koszty zarządu

działania informacyjno-promocyjne

opłaty za media

Koszty pośrednie  do 25%

wydatki poniesione na przygotowanie projektu 3,5% de minimis
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WYDATKI KWALIFIKOWALNE

ŚRODKI TRWAŁE – zakup, wytworzenie, instalacja

WNiP – patenty, licencje, know-how,
nieopatentowana wiedza techniczna, ekspertyzy,
analizy i raporty badawcze itp.

Wydatki na infrastrukturę B+R wykorzystywaną do 

badań w projekcie max.30%
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KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE 

Prace niemające charakteru badań przemysłowych ani 
eksperymentalnych prac rozwojowych w tym:

❑ badania podstawowe, 
❑ prace rutynowe niezwiązane bezpośrednio z pracami 

badawczo-rozwojowymi, 
❑ prace wdrożeniowe,

NIE STANOWIĄ KOSZTU KWALIFIKOWALNEGO
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WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE

❑ VAT,

❑ wydatki związane z zakupem nieruchomości 

niezabudowanej lub zabudowanej,

❑ wydatki związane z cross-financing,

❑ wkład niepieniężny
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Dokumenty obowiązujące 
przy udzielaniu zamówień

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020 z dnia 22.08.2019 r. – Rozdział 6.5.

Załącznik nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020. 
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TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Poniżej 20 tys. PLN netto Badanie rynku

20 tys. – 50 tys. PLN netto Rozeznanie rynku

Powyżej 50 tys. PLN netto
Zasada 

konkurencyjności
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BADANIE RYNKU

Dokumentami potwierdzającymi mogą być m.in.:

wydruki e-mail (zapytanie, treść oferty), 

notatka z rozmów telefonicznych ze wskazaniem nazwy potencjalnych

wykonawców oraz proponowane ceny wykonania,

wydruk ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej

Beneficjenta wraz z uzyskanymi ofertami (w formie pisemnej lub drogą

elektroniczną),

wydruki stron internetowych z opisem towaru lub usługi i ceną.
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ROZEZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe zawiera co najmniej:

a) nazwę i adres wnioskodawcy/beneficjenta,

b) opis przedmiotu zamówienia, 

c) termin składania ofert

Dokumentami potwierdzającymi mogą być m.in.:

wydruk ze strony internetowej Beneficjenta lub

potwierdzenie wysłania zapytania do co najmniej trzech potencjalnych

Wykonawców

Jedna oferta nie wystarczy do udokumentowania 

rozeznania rynku
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ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

Beneficjent zobowiązany do przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach 

projektu o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. PLN netto 

w sposób zapewniający:

przejrzystość

zachowanie uczciwej konkurencji 

równe traktowanie wykonawców
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ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

Odpowiednia publikacja ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie o zamówieniu winno zawierać wszystkie 

niezbędne elementy określone w Wytycznych.

Prawidłowe wskazanie terminu na składanie ofert.

Właściwe i dokładane określenie kryteriów oceny ofert oraz 

warunków udziału w postępowaniu.

Ocena ofert pod względem zgodności z ogłoszeniem o 

zamówieniu oraz przyjętymi kryteriami oceny ofert.
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ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Złożenie oświadczeń o bezstronności oraz braku powiązań z

oferentami.

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego postępowania.

Publikacja wyników postępowania w taki sposób, w jaki

zostało opublikowane zapytanie ofertowe.

Podpisanie umowy „warunkowej” z wybranym Wykonawcą.
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Wyłączenia ze stosowania
Zasady konkurencyjności

Rozdział 6.5 pkt 7 a Wytycznych – (art. 4 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych), np.:

umowy z zakresu prawa pracy,

nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do

nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu,

usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz

świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane

przez zamawiającego lub których rezultaty nie stanowią wyłącznie

jego własności.
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Możliwość NIESTOSOWANIA 
Zasady konkurencyjności

Przesłanki wymienione w Rozdziale 6.5 pkt 8 Wytycznych, np.:

nie wpływa żadna oferta…

zamówienie może być zrealizowane tylko przed jednego 

Wykonawcę… 

Spełnienie przesłanek umożliwiających 

niestosowanie procedur musi być uzasadnione 

na piśmie.
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Naruszenia warunków i procedur 
korekty finansowe

W przypadku naruszenia przez Beneficjenta warunków i procedur

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, właściwa instytucja

będąca stroną umowy (Instytucja Pośrednicząca) uznaje całość lub część

wydatków związanych z zamówieniem publicznym za

NIEKWALIFIKOWALNE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego

2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków

poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem

zamówień, tzw. "taryfikator" - obowiązujące.
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W przypadku pomocy publicznej projekt: 

Nie może rozpocząć się 

przed złożeniem 

Wniosku  

Przed złożeniem wniosku możliwe 

jest jedynie zawarcie umowy 

warunkowej

Regulamin konkursu dopuszcza realizacje projektu z 
wykorzystaniem zaliczki - max. 65 %

REALIZACJA PROJEKTU
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WARUNEK REALIZACJI PROJEKTU

WDROŻENIE

wprowadzenie wyników prac B+R 
do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy              
poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług

udzielenie licencji- (na zasadach rynkowych) na korzystanie 

z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności 

gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę; 

zbycie – na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań 

lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej 

innego przedsiębiorcy

Wdrożenie wyników projektu w terminie 

3 lat od zakończenia projektu
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Wniosek 

zapisany na 

płycie CD/DVD

Oświadczenie 

o złożonym 

wniosku

Osobiście 

w COP 

Poczta

Polska 

Przesyłka 

kurierska 

Kontakt wyłącznie pocztą elektroniczną na adres „osoby 
upoważnionej do kontaktu w sprawach projektu”. 

FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW
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ETAPY OCENY PROJEKTÓW

Weryfikacja warunków formalnych § 12 RK

Ocena formalna I stopnia § 14 RK

Ocena merytoryczna § 15 RK

Ocena formalna II stopnia § 16 RK

Brak limitu ilości wniosków składanych przez jednego przedsiębiorcę
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Ocena formalna

I stopnia 

• Oceny dokonują 

pracownicy COP.

• System 

zerojedynkowy.

• Pisemna informacja 

o wyniku oceny.

• Mailowa informacja 

o potrzebie 

wniesienia poprawek.

Ocena 

merytoryczna 

• Pozytywny wynik   oceny 

merytorycznej otrzymają 

projekty, które spełniają 

wszystkie kryteria 

merytoryczne  i uzyskały 

wymaganą minimalną 

liczbę punktów dla 

danego kryterium –

Panel z Ekspertem 

zewnętrznym 

Ocena formalna

II stopnia 

• Weryfikacja wniosku 

pod kątem kryterium 

formalnego nr 3.

• System 

zerojedynkowy.

• Możliwość korekty 

wniosku.

• Pisemna informacja 

o wyniku oceny.

OCENA PROJEKTÓW

W przypadku pomocy publicznej projekt nie może rozpocząć się przed dniem 

złożenia wniosku o dofinansowanie
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OCENA FORMALNA  I STOPNIA 

Ma na celu weryfikację wniosku o dofinansowanie na podstawie 

następujących kryteriów formalnych nr 1-2 oraz 4-10:

KF nr 1:  Kwalifikowalność wnioskodawcy w konkursie;

KF nr 2:  Niepodleganie wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie;

KF nr 4:  Miejsce realizacji projektu;

KF nr 5  :Zgodność z okresem kwalifikowania wydatków;

KF nr 6:  Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn;

KF nr 7:  Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;

KF nr 8 : Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju;

KF nr 9:  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;

KF nr 10: Zasadność realizacji projektu –znacząca utrata miejsc pracy 

(dotyczy dużych przedsiębiorstw)
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KRYTERIA MERYTORYCZNE 

Wpisywanie się projektu we właściwy typ projektu

Projekt nie dotyczy działalności i sektorów wyłączonych ze wsparcia

Planowane prace badawcze wpisują się w RIS

Wystąpienie efektu dyfuzji działalności B+R 
dotyczy dużych przedsiębiorstw

Adekwatność zakresu projektu do oczekiwanego rezultatu 

Wykonalność finansowa projektu 

Kwalifikowalność kosztów w projekcie oraz ich zasadność i adekwatność

Realność wskaźników

Zgodność z zakresem tematycznym konkursu

(dotyczy konkursów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia)
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OCENA MERYTORYCZNA 

Kryterium merytoryczne dostępu nr 1 

Wpisywanie się projektu we właściwy typ projektu stanowi 

kryterium dopuszczające, tzn. jego niespełnienie skutkuje oceną 

negatywną i wstrzymaniem dalszej oceny merytorycznej projektu. 

W ramach kryteriów merytorycznych nr 5,6,7 oraz 8 

istnieje możliwość poprawienia wniosku o dofinansowanie,

w zakresie wynikającym z rekomendacji członków KOP, 

sformułowanych w procesie oceny. 

W takim przypadku, IP informuje Wnioskodawcę o konieczności 

dokonania poprawy wniosku oraz wyznacza termin 14 dni na jej 

dokonanie, licząc od dnia następującego po dniu wysłania 

wezwania. Wniosek jest kierowany do poprawy tylko 

w przypadku spełnienia wszystkich  pozostałych kryteriów 

merytorycznych dostępu
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OCENA FORMALNA II STOPNIA 

Poprawa kryterium formalnego nr 3 (Zgodność poziomu 

i wnioskowanej kwoty dofinansowania z regulaminem konkursu)

jest możliwa w następującym zakresie:

❖ prawidłowość obliczeń matematycznych,

❖ zastosowania limitu dotyczącego minimalnej wartości kosztów

kwalifikowalnych w zakresie prac B+R,

❖ prawidłowość zastosowania intensywności limitów wsparcia,

❖ prawidłowość zastosowania limitów na poszczególne kategorie kosztów

lub rodzajów pomocy,

❖ prawidłowość zastosowania limitu dla kosztów inwestycji w infrastrukturę

badawczo-rozwojową ponoszonych przez przedsiębiorstwa / 30%,

❖ prawidłowość zastosowania limitu na pomoc de minimis.
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PANEL EKSPERTÓW 

Klauzula poufności 

Eksperci i Pracownicy COP Nagrywanie dźwięku 

Spotkanie ok 1 godziny z ekspertami zewnętrznymi

Ok  15 min prezentacji Wnioskodawcy Ok  45 sesja pytań i odpowiedzi

Zaproszenie wysyłane min. 7 dni przed spotkaniem

Max 4 osoby ze strony Wnioskodawcy
Brak możliwości składania wyjaśnień                  

w przypadku nieobecności
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UWAGA

Wyłącznie pocztą elektroniczną na adres

„osoby upoważnionej” do kontaktu w sprawach 

projektu w przypadku wezwań/informacji       

dotyczących: 

➢ poprawy lub uzupełniania wniosku

➢ pozostawienia wniosku o dofinansowanie bez 

rozpatrzenia w przypadku, gdy wniosek jest 

przedmiotem toczącej się oceny/procedury 

odwoławczej/postępowania sądowo-

administracyjnego tego lub innego naboru

➢ dokumentów do umowy

➢ wyznaczenie terminu spotkania panelowego

ZASADY KORESPONDENCJI 
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ZALICZKA 

Rozliczenie zaliczki
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Maksymalny poziom określa 
Umowa o dofinansowanie Projektu (do 65%)

W wyjątkowych przypadkach można wnioskować 

o wydłużenie terminu rozliczenia zaliczki  

Informacje ogólne dotyczące zaliczki

Możliwość wypłaty w jednej bądź kilku transzach

Wypłata kolejnej transzy zaliczki możliwa jest po 

rozliczeniu już otrzymanej zaliczki 

Obowiązek złożenia wniosku rozliczającego zaliczkę wraz 
z załącznikami na łączną wartość dofinansowania 
odpowiadającą rozliczanej kwocie zaliczki z uwzględnieniem 
zwrotu jej niewykorzystanej części
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Jak wydać otrzymaną zaliczkę?

Na wydatki poniesione po dniu otrzymania zaliczki

Koszty pośrednie, z uwagi na ich charakter oraz sposób ustalania wartości 

przysługującego dofinansowania, podlegają w całości jedynie refundacji

Rozliczenie zaliczki

Na wydatki przewidziane we wniosku w kwocie 
odpowiadającej dofinansowaniu 

Obowiązek zapewnienie środków własnych na pokrycie 
ewentualnych opłat bankowych, wkładu prywatnego 
(tj. wartość dokumentu brutto – dofinansowanie) lub innych 
nieprzewidzianych wydatków – nieprawidłowość

Należy rozliczyć zaliczkę w terminie 60 dni
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Przykłady nieprawidłowości 

Tymczasowe 
finansowanie swojej 

podstawowej 
działalności Nieprawidłowość

=

Konieczność zwrotu 
wraz 

z odsetkami
Debet na 

wyodrębnionym 
rachunku bankowym

Odsetki naliczane od daty wypłaty środków

Prawa i obowiązki wynikające z umowy 
o dofinansowanie – rozliczenie zaliczki
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Rozliczenie zaliczki a nieprawidłowości

Niezłożenie wniosku o 
płatność na kwotę lub w 

terminie

Naliczenie odsetek 
od środków 
pozostałych 

do rozliczenia

Opłaty bankowe bądź 
inne wydatki 

nieprzewidziane 
we wniosku 

o dofinansowanie

Naliczenie odsetek 
od kwoty 

nieprawidłowo 
wydatkowanej

Odsetki naliczane od daty wypłaty środków

Prawa i obowiązki wynikające z umowy o 
dofinansowanie – rozliczenie zaliczki
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Informacje ogólne dotyczące zwrotu

Prawa i obowiązki wynikające z umowy 
o dofinansowanie – rozliczenie zaliczki

Informacja o numerze rachunku do dokonania zwrotu 

będzie podana w piśmie informującym o wypłacie zaliczki

Beneficjent na pisemne wezwanie IP RPO WŁ dokonuje 
zwrotu środków wraz z odsetkami 

jak dla zaległości podatkowych na rachunek bankowy COP 
lub wyraża zgodę 

na pomniejszenie kolejnych płatności.
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Poddziałanie I.2.1 

Infrastruktura B+R 

przedsiębiorstw

nabór do 

31.12.2019r. 64 148 000 PLN

Poddziałanie I.2.2 

Projekty B+R 

przedsiębiorstw (Typ1)

nabór do 

13.12.2019r.
21 904 500 PLN

Poddziałanie I.2.2 

Projekty B+R 

przedsiębiorstw (Typ2)

nabór do 

31.10.2019r
12 883 000 PLN

HARMONOGRAM 2019
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Poddziałanie II.1.2 

Profesjonalizacja usług 

biznesowych (Typ1)

nabór do

18.10.2019r.
29 945 000 PLN

Poddziałanie II.1.2 

Profesjonalizacja usług 

biznesowych (Typ2)

nabór do 

29.11.2019r.
25 766 000 PLN

HARMONOGRAM 2019

Poddziałanie II.2.1  

Modele biznesowe 

MŚP
listopad 42 779 000 PLN
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ZMIENIAMY ŁÓDZKIE Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

Pytania???



Centrum Obsługi Przedsiębiorcy 

e-mail: info@cop.lodzkie.pl 

tel. 42 230 15 55/56
Pon. 8:00-18:00

Wt.-Pt. 8:00-16:00

Dziękuję za uwagę

Violetta  Kafarska
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SESJA INSTRUKTARZOWA 

Wniosek w projektach B+R przedsiębiorstw

OŚ PRIORYTETOWA I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

PODDZIAŁANIE I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw

Łódź, 11.10.2019

ZMIENIAMY ŁÓDZKIE Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
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BUDOWA WNIOSKU

SEKCJA A. WNIOSKODAWCA

SEKCJA B.                                                                                                      
CHARAKTERYSTYKA WNIOSKODAWCY/PARTNERA /KONSORCJANTA

SEKCJA C. INFORMACJE O PROJEKCIE

SEKCJA D. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

SEKCJA E. POTENCJAŁ KOMERCYJNY PROJEKTU

SEKCJA F. WDROŻENIE WYNIKÓW PROJEKTU

SEKCJA G. MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

SEKCJA H. POWIĄZANIE PROJEKTU ZE STRATEGIAMI
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BUDOWA WNIOSKU

SEKCJA I. WYKONALNOŚĆ ORGANIZACYJNA PROJEKTU

SEKCJA J. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADAMI

SEKCJA K. WSKAŹNIKI

SEKCJA L. 

POMOC PUBLICZNA / POMOC DE MINIMIS I DOCHÓD

SEKCJA M. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY PROJEKTU

SEKCJA N. SYTUACJA FINANSOWA WNIOSKODAWCY

INSTRUKCJA 

WYPEŁNIANIA 

WNIOSKU

SEKCJA M. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY PROJEKTU

SEKCJA O. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

ZAŁĄCZNIKI
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NOWOŚCI W KONKURSIE

Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy:

- w zakresie sprawozdań finansowych wymagane jest złożenie minimum 

Bilansu i Rachunku Zysków i Strat podpisanych przez osobę 

sporządzającą i kierownika jednostki,

- W przypadku sprawozdań finansowych za 2018 r., jeżeli wnioskodawca

zobowiązany był do sporządzenia dokumentu w postaci elektronicznej,

dopuszczono złożenie we właściwym formacie/pliku, opatrzonym

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownika

jednostki,

- w przypadku wnioskodawców niezobowiązanych do stosowania przepisów

ustawy o rachunkowości a przedkładających zeznania podatkowe PIT 

nie ma obowiązku dołączania potwierdzenia złożenia we właściwym US.
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NOWOŚCI W KONKURSIE

Miejsce realizacji projektu:

➢ Wnioskodawca jest zobligowany do realizacji projektu na terenie województwa

łódzkiego.

➢ Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu wskazane we wniosku

o dofinansowanie.

➢ Wnioskodawca, a w przypadku Konsorcjów przemysłowych – każdy z konsorcjantów

będący przedsiębiorstwem, musi na dzień złożenia wniosku posiadać siedzibę lub

oddział na terenie województwa łódzkiego.

➢ Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – powinny posiadać stałe

miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub dodatkowe stałe miejsce

wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego.
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ZMIENIAMY ŁÓDZKIE Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

WNIOSEK 

O DOFINANSOWANIE 
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WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
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WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
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WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Kryterium merytoryczne 
dostępu nr 1

Kryteria 
merytoryczne 
dostępu nr 1 i 5
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WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Kryterium merytoryczne 
dostępu nr 5
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WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Kryterium formalne nr 4
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WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
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WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Kryterium merytoryczne nr 3
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WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Kryterium merytoryczne 
dostępu nr 7 oraz Kryterium 
merytoryczne punktowe nr 2
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WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Kryteria formalne nr 6, 7, 8
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WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Kryterium merytoryczne 
dostępu nr 8
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WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
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WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
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Sposób wypełniania sekcji, definicje, przykładowe dokumenty 

potwierdzające realizację wskaźników określa instrukcja wypełniania 

wniosku o dofinansowanie.

Wybór wskaźników
produktu i rezultatu bezpośredniego

Dla prawidłowego zobrazowania projektu wybierz wszystkie adekwatne 

wskaźniki.

Podpisanie umowy = obowiązek osiągnięcia i utrzymania 

w okresie trwałości wartości docelowych wybranych wskaźników.
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Monitorowanie wskaźników 

Konieczność informowania COP o sytuacjach wpływających 

na obniżenie wartości lub brak możliwości realizacji wskaźników.

Obowiązki beneficjenta:

systematyczny pomiar wartości wskaźników,

gromadzenie dokumentacji potwierdzającej ich realizację,

raportowanie o osiągniętym stopniu realizacji wskaźnika.

W trakcie realizacji Projektu –

wniosek o płatność składany 

za pomocą aplikacji SL 2014. 

W okresie trwałości - za 

pośrednictwem oświadczenia 

o trwałości - forma pisemna.
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Wskaźniki produktu

Raportowanie osiągnięcia wartości docelowych wskaźników 

produktu następuje najpóźniej we wniosku o płatność końcową.

Czas trwania projektu
(zdefiniowany przez Beneficjenta)

Okres trwałości
(3-5 lat)

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI01)

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI02) CI01=CI02

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI06)

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R

Liczba realizowanych prac B+R

Liczba realizowanych projektów B+R
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Czas trwania projektu
(zdefiniowany przez Beneficjenta)

Okres trwałości
(3-5 lat)

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego

Wskaźniki rezultatu muszą być utrzymane 

przez cały okres trwałości projektu.

Liczba skomercjalizowanych wyników prac B+R prowadzonych przez 
przedsiębiorstwo w ramach projektu

Czas na realizację wskaźnika wynosi maksymalnie 3 lata od dnia 

zakończenia realizacji projektu
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WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
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WNIOSEK O DOFINANSOWANIE



www.cop.lodzkie.pl

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
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WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
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Planowanie budżetu w Projektach B+R

PLANOWANIE BUDŻETU
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Ogólne zasady planowania budżetu

Zaplanowane koszty 
powinny być 

określone w sposób 
jednoznaczny 
i niebudzący 

wątpliwości co do 
zakresu rzeczowego 

Projektu

Podstawą uznania 
wydatku                 

za kwalifikowalny 
jest m.in. wskazanie 
kosztu we wniosku 
o dofinansowanie

Należy zadbać o spójność informacji 

w całej dokumentacji aplikacyjnej
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Struktura budżetu

Wypełnienie odpowiedniego arkusza 

w zależności od statusu Wnioskodawcy
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Planowanie budżetu w Projektach B+R 
– struktura w dokumentacji aplikacyjnej

Konieczność wypełnienia 

następujących kolumn
Kategoria kosztów

Nazwa kosztu

Nr etapu

Nr zadania

Parametr

Wartość

Czas ponoszenia kosztu 

(miesiące)

Opis

Uzasadnienie konieczności 

ponoszenia kosztu

Metoda oszacowania kosztu

Rodzaj pomocy

Wartość ogółem

Kwalifikowalne

Dofinansowanie

Wartość ogółem oraz wydatków kwalifikowalnych należy podawać 

z dokładnością do pełnych złotych
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Struktura w dokumentacji aplikacyjnej

Wyniki Projektu będą szeroko rozpowszechniane 

(wskazanie w części L.4 formularza wniosku)

Odrębna deklaracja dla badań przemysłowych 

oraz dla eksperymentalnych prac rozwojowych 

Zwiększenie poziomu dofinansowania

dla prac badawczo-rozwojowych

Projekt zakłada skuteczną współpracę

(wskazanie w części L.5 formularza wniosku)
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Planowanie budżetu w Projektach B+R 
– struktura w dokumentacji aplikacyjnej

Odrębna deklaracja dla prac przygotowawczych, 

dla badań przemysłowych, 

dla eksperymentalnych prac rozwojowych 

oraz prac przedwdrożeniowych

Zaplanowanie kosztów pośrednich
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Planowanie budżetu w Projektach B+R 
– struktura w dokumentacji aplikacyjnej

Wykaz parametrów do wyboru opisujących 

poszczególne koszty

„Wymiar etatu”

„Liczba godzin”
Wynagrodzenia

„Sztuka”

„Komplet”

Prace przygotowawcze

Podwykonawstwo

Infrastruktura badawczo-

rozwojowa

Pozostałe 

koszty 

operacyjne

„Odpis amortyzacyjny”

„Koszty najmu”Koszty aparatury 

i sprzętu oraz WNiP

Koszty budynków 

i gruntów
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Planowanie budżetu w Projektach B+R 
– struktura w dokumentacji aplikacyjnej

Przedstawienie kosztów wynagrodzeń

„Wymiar etatu” „Liczba godzin”

➢ „Wartość” – część pełnego 

etatu

➢ „Czas ponoszenia kosztu” 

– liczba miesięcy

➢ „Wartość” – planowana 

liczba godzin niezbędna 

do wykonania danego 

kosztu/zadania*
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Planowanie budżetu w Projektach B+R 
– struktura w dokumentacji aplikacyjnej

Przykładowe przedstawienie kosztów wynagrodzeń
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Planowanie budżetu w Projektach B+R 
– struktura w dokumentacji aplikacyjnej

Przedstawienie kosztów aparatury, sprzętu 

i WNiP oraz kosztów budynków i gruntów

➢ „Wartość” – miesięczna wysokość odpisu amortyzacyjnego/ 

raty dzierżawnej/ opłaty za użytkowanie

➢ „Czas ponoszenia kosztu” – liczba miesięcy

➢ „Opis” – stopień wykorzystania danego zasobu w Projekcie, 

w ujęciu procentowym

„Odpis amortyzacyjny”

„Koszty najmu”
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Planowanie budżetu w Projektach B+R 
– struktura w dokumentacji aplikacyjnej

Przedstawienie kosztów prac przygotowawczych, 

podwykonawstwa, pozostałych kosztów 

operacyjnych oraz infrastruktury B+R

➢ „Wartość” – planowana ilość

➢ „Opis” – specyfikacja/parametry, w przypadku zakupu 

kompletu należy jednoznacznie określić skład czy zakres 

ilościowy zakupu

„Sztuka”

„Komplet”

Dla infrastruktury badawczo-rozwojowej 

wskazanie uzasadnienia w części D.3 formularza wniosku
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Planowanie budżetu w Projektach B+R 
– struktura w dokumentacji aplikacyjnej

Przykładowe przedstawienie kosztów 

infrastruktury badawczo-rozwojowej
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Zagadnienia dotyczące rozliczania 
projektów, w tym wydatkowania zaliczki

Rozliczenie Projektu

W trakcie realizacji Projektu określone wartości parametrów 

nie mogą ulec zwiększeniu

EWIDENCJA KSIĘGOWA

➢ odrębna w ramach Projektu

➢ zawierająca podział analityczny

➢ prowadzona w sposób przejrzysty 
umożliwiający identyfikację poszczególnych 

operacji księgowych i bankowych 
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WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
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WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
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WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
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ZASADY KORESPONDENCJI

➢ poprawy lub uzupełniania wniosku

➢ pozostawienia wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia 

w przypadku, gdy wniosek jest przedmiotem toczącej się 

oceny/procedury odwoławczej/postępowania sądowo-

administracyjnego tego lub innego naboru

➢ dokumentów do umowy

➢ wyznaczenie terminu spotkania panelowego

Wyłącznie pocztą elektroniczną na adres

„osoby upoważnionej” do kontaktu w sprawach 

projektu w przypadku wezwań/informacji       

dotyczących: 
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NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY 

➢ Wprowadzanie dodatkowych  zmian / niewprowadzanie  zmian 

➢ Wnioskodawcy załączają niewłaściwe dokumenty

➢ Skany poszczególnych dokumentów są niekompletne, tzn. brakuje stron 

➢ Brakuje dokumentów potwierdzających źródła finansowania projektu 

➢ Wnioskodawca załącza puste lub uszkodzone płyty 

➢ Wnioski dostarczone przez kuriera po zamknięciu naboru

➢ W składanych wnioskach brakuje danych teleadresowych

➢ Wkład własny niepieniężny

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE I KRYTERIA  
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NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY 

➢ Brak siedziby, oddziału lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej 

w woj. łódzkim (potwierdzenie w dokumentach rejestrowych)

➢ Brak uzasadnienia dla poniesionych kosztów

➢ Brak opisu metody szacowania kosztów realizacji projektu 

➢ Brak uszczegółowienia wydatków – tzw. „kompletów” 

➢ Niespójność opisu kosztów „Wynagrodzenia” w dokumentacji aplikacyjnej 

(różne parametry: wymiar etatu, liczba godzin dla tego samego wydatku)

➢ Puste pola w Analizie ekonomiczno-finansowej zamiast wartości „0”

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE  
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ZMIENIAMY ŁÓDZKIE Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

Pytania???



TYTUŁ PREZENTACJI

Jan Kowalski

Wydział

Łódź, dn. 7 stycznia 2019 r.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Anna Tomaszewska

Zespół Konsultantów 

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

90-101 Łódź, ul. Moniuszki 7/9

tel.: (42) 230 15 55, fax: (42) 230 15 56

info@cop.lodzkie.pl

mailto:info@cop.lodzkie.pl

