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PYTANIE 1.Jaki powinien być poziom nowości wyników prac B+R ujętych w planie?
ODPOWIEDŹ 1: Dofinansowana infrastruktura ma służyć działalności badawczo-rozwojowej.
Działalność badawczo-rozwojowa rozumiana jest jako działalność twórcza obejmującą badania
naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów
wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.
Mając na uwadze powyższe poziom nowości wyników prac. B+R rozpatrujemy globalnie – wiedzy nie
da się zamknąć w granice województwa czy kraju. Natomiast w rezultacie prac B+R wskazanych
w planie może powstać innowacja na poziomie firmy/regionu/kraju/świata.
PYTANIE 2. W jakim okresie musi być wdrożenie wyników prac B+R ujętych w planie?
ODPOWIEDŹ 2: Zgodnie z regulaminem konkursu (§ 5, ust. 5) plan prac B+R musi zawierać co najmniej
kompleksowy opis rodzaju i zakresu planowanych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, opis
zastosowania prac B+R w gospodarce tj. w jakich obszarach gospodarki będą miały zastosowanie.
W planie należy przedstawić opis i uzasadnienie wydatków zawartych harmonogramie rzeczowofinansowym, analizę dostępności rynkowej planowanej do zakupu infrastruktury B+R, przedziały
czasowe oraz opisy poszczególnych etapów prac badawczych. Powinien również zawierać rezultaty
realizacji zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych, czyli opis efektów, które zamierza osiągnąć
przedsiębiorca, w tym w szczególności innowacje produktowe lub procesowe oraz kwestie uzyskania
praw własności przemysłowej do wyników prac B+R zrealizowanych zgodnie z planem prac
badawczych.
Beneficjent, w okresie trwałości zobowiązany jest do składania sprawozdań potwierdzających
realizację zawartego we wniosku o dofinansowanie planu prac badawczo-rozwojowych prowadzonych
na wspieranej infrastrukturze. Przedmiotowe sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy należy
złożyć w terminie nie późniejszym niż do 31 marca roku następnego. W przypadku gdy okres trwałości
upływa w ciągu roku, sprawozdanie należy złożyć w terminie do 30 dni od upływu okresu trwałości
Projektu. Wzór sprawozdania znajduje się na naszej stronie w zakładce :
http://www.cop.lodzkie.pl/poznaj-obowiazki-po-zakonczeniu-projektu
Regulamin nie określa ram czasowych na wdrożenie wyników prac B+R. Prace badawczo-rozwojowe
opisane w planie prac B+R mogą wykraczać czasowo poza okres trwałości projektu, a wdrożenie
wyników prac B+R do działalności gospodarczej musi być zgodne z zapisami planu B+R.
PYTANIE 3. Jakie będą konsekwencje w przypadku braku wdrożenia, z powodu nieosiągnięcia
zakładanych w Planie prac B+R rezultatów?
ODPOWIEDŹ 3: Co do zasady Beneficjent zobowiązuje się do realizacji założeń wynikających z Planu
prac B+R na wspartej infrastrukturze. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, Beneficjent,
w okresie trwałości składa potwierdzające sprawozdanie z realizacji zawartego we wniosku
o dofinansowanie planu prac badawczo-rozwojowych prowadzonych na wspieranej infrastrukturze.
Jeżeli na etapie realizacji Planu okaże się, iż postęp i zakres prac nie jest zgodny z umową tzn. nastąpiły
odstępstwa od ustaleń rzeczowych/czasowych zawartych w umowie, należy poniżej wskazać, jakie są
to odstępstwa (i jakich etapów dotyczą), podać ich przyczyny, wymienić podjęte lub planowane
działania naprawcze, określić wpływ na dalsze prowadzenie projektu i osiągnięcie planowanych
rezultatów. W takiej sytuacji każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
PYTANIE 4.Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat wskaźników możliwych do osiągnięcia
w projekcie?
ODPOWIEDŹ 4: Informacje na temat wskaźników możliwych do osiągniecia w projekcie znajdują się
na naszej stronie internetowej pod ogłoszeniem o konkursie w dokumentacji konkursowej:

- Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie sekcja F
- Dokumenty dodatkowe niezbędne do sporządzenia wniosku – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wraz z
złącznikami, Lista definicji wskaźników.
Link do konkursu:
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