
 
PYTANIA I ODPOWIEDZI 

KONKURS RPLD.02.03.01-IP.02-10-055/19 
 
PYTANIE 1: Jak rozliczyć zakupu gruntu w przedmiotowym projekcie?  
 
Odpowiedź: Zakup nieruchomości kwalifikuje się do współfinansowania, jeżeli spełnione są łącznie następujące 
warunki:  
 
a) cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, a jej wartość potwierdzona jest operatem 
szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami; wartość nieruchomości powinna być określona na dzień jej zakupu zgodnie 
z art. 156 ust. 3 tej ustawy,  
b) nabyta nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu i kwalifikowana wyłącznie w zakresie, w jakim jest 
wykorzystana do celów realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie,  
c) zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o dofinansowanie i uwzględniony w umowie 
o dofinansowanie.  
 
W celu udokumentowania wartości zakupionego gruntu należy postępować zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego. W świetle § 7.3 ust. 3 lit. a) Wytycznych zakup nieruchomości kwalifikuje się do współfinansowania, 
jeżeli (…) cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, a jej wartość potwierdzona jest 
operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; wartość nieruchomości powinna być określona na dzień jej 
zakupu zgodnie z art. 156 ust. 3 tej ustawy.  
 
Z kolei zgodnie z powołanym przepisem ustawy o gospodarce nieruchomościami operat szacunkowy może być 
wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, 
chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154. 
W świetle ostatniej z powołanych norm wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania 
nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie 
nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, 
dochodach i cechach nieruchomości podobnych [ust. 1]. W przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie 
nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu [ust. 2]. W przypadku braku studium lub 
decyzji, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się faktyczny sposób użytkowania nieruchomości [ust. 3].  
Podsumowując, operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu w jakim został sporządzony, przez okres 
12 miesięcy od daty jego sporządzenia. Istnieje możliwość sporządzenia takiego dokumentu z datą inną niż data 
zakupu gruntu z zastrzeżeniem, iż wartość nieruchomości określona jest na dzień jej zakupu.  
 
Wydatki związane z zakupem nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej będą kwalifikowalne 
do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.  
 
PYTANIE 2: Czy zlecenie prac B+R może zostać dokonane przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie?  
 
Odpowiedź: Zgodnie z typem projektu istnieje możliwość wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych 
przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie bądź na jego zlecenie (np. dofinansowanych w ramach 
poddziałania I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw RPO WŁ na lata 2014-2020) przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie, czy też planowanych do nabycia po złożeniu wniosku. Należy zwrócić uwagę na rozróżnienie 
pomiędzy badaniami zleconymi, a zakupionymi. Badania zlecone to badania wynikające z potrzeb firmy 
wnioskującej o wsparcie. Realizuje je jednostka badawcza bądź uczelnia na zamówienie firmy. W przypadku 
badań przeprowadzanych samodzielnie lub zlecanych, występuje pewne ryzyko po stronie wnioskodawcy, tzn. 
nie ma pewności, iż badania zakończą się sukcesem. W przypadku badań zakupionych inicjatorem projektu  
badawczego jest podmiot realizujący te badania, a nie kupujący. Ponadto, ryzyko badawcze nie leży po stronie 

kupującego, gdyż w momencie zakupu znany jest już efekt finalny badań. Zakup wyników prac B+R może nastąpić 

wyłącznie po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Reasumując istnieje możliwość zlecenia prac B+R przed dniem 



złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że prace te zostaną zakończone, czyli wnioskodawca na 

moment składania wniosku będzie posiadał raport z przeprowadzonych prac B+R. 

 
PYTANIE 3: Czy istnieje możliwość wdrożenia jedynie innowacyjnych procesów wytwarzania produktu, bez 
konieczności zmiany w samym produkcie? Czyli zastosowanie jedynie innowacji procesowej bez konieczności 
wdrażania innowacji produktowej?  
 
Odpowiedź: Ocenie podlegać będzie, czy projekt dotyczy innowacyjnych rozwiązań w obrębie produktu 
(innowacja produktowa) lub procesu (innowacja procesowa). Dodatkowym efektem projektu może być 
wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych, jednak te rodzaje innowacji nie będą 
podlegały ocenie i finansowaniu. Kryterium zostanie uznane za spełnione, jeżeli wdrażane w ramach projektu 
innowacyjne rozwiązanie nie jest stosowane w województwie łódzkim lub jest stosowane nie dłużej niż 3 lata – 
regulamin konkursu § 5 ust. 3.  
 
Innowacje rozumiane są zgodnie z Podręcznikiem Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących 
innowacji, wydanie trzecie z 2005 roku, wspólna publikacja OECD oraz Eurostat:  
 
• 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 przedsiębiorstwie nowych lub znacząco 
ulepszonych metod produkcji lub dostawy.  
 
Tym samym dopuszcza się wdrożenie tylko jednej z wymienionych wyżej innowacji.  
 

Zaznaczyć jednak należy, iż warunkiem spełnienia kryterium merytorycznego nr 1 pn. „Wpisywanie się projektu 

we właściwy typ projektu” jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań niestosowanych w województwie łódzkim 

lub stosowanych nie dłużej niż 3 lata (warunek musi być spełniony zarówno dla typu projektu dotyczącego 

wdrożenia wyników prac B+R, jak i projektów dotyczących wdrożenia innowacyjnych produktów, procesów 

wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji). 

Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż w ramach przedmiotowego konkursu przyznawana jest pomoc 

publiczna w postaci regionalnej pomocy inwestycyjnej. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z 

dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 

art. 107 i 108 Traktatu pomoc może być przyznana na jedną z następujących form inwestycji początkowej, w 

rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia, tj. na: 

− inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego 

zakładu, 

− inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zwiększeniem zdolności 

produkcyjnej istniejącego zakładu, 

− inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji 

zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie, 

− inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą 

dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. 

 
PYTANIE 4: Czy we wniosku o dofinansowanie musi być wydzielona ewidentna granica między innowacją 
procesową a produktową? Czy jest możliwe połączenie innowacji produktowej i procesowej w ramach 
jednego projektu?  
 



Odpowiedź: Istnieje możliwość wskazania we wniosku o dofinansowanie połączenia innowacji produktowej 
i procesowej w ramach jednego projektu. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że dotyczy to bardzo specyficznych 
projektów, czyli takich, gdzie wdrażana innowacja procesowa prowadzi do uzyskania jednocześnie innowacji 
produktowej. Wnioskodawca będzie stosował zatem w swojej działalności innowację procesową, jednocześnie 
komercjalizując (upraszczając: sprzedając) produkt będący innowacją produktową.  
 
Przykład z branży IT: Firma opracowuje nową innowacyjną (np. szybszą) metodę (innowacja procesowa) 
programowania sklepów internetowych i jednocześnie osiąga dzięki zastosowaniu tej metody nowy innowacyjny 
sklep internetowy (np. sklep który przewiduje trendy rynkowe - innowacja produktowa), który będzie oferowany 
na rynku jako nowy produkt. Zatem nowa metoda programowania będzie używana w firmie do produkcji innego 
rodzaju oprogramowania.  
 

Przykład z branży stolarki otworowej (okna pasywne): Firma opracowuje nową metodę eliminacji mostków 

termicznych poprzez wprowadzenie do etapu produkcji izolacji pomiędzy dwiema powierzchniami okładzin ramy 

okna (zewnętrzną i wewnętrzną). Sam proces wprowadzania izolacji ma cechy innowacyjne, gdyż bazuje na 

nowym, nieznanym wcześniej materiale o lepszych parametrach izolacyjnych niż produkty istniejące na rynku, 

lub też sam proces wprowadzania znanego materiału ma cechy innowacyjne (szybciej, dokładniej). Jednocześnie 

firma w wyniku zastosowanej innowacji w procesie zamierza produkować a następnie sprzedawać okna lepsze 

pod względem termicznym niż oferuje konkurencja (innowacja produktowa). 

 
PYTANIE 5: Jaki jest niepodważalny dokument potwierdzający innowacyjność rozwiązania?  
 
Odpowiedź: Takim dokumentem MOŻE być opinia o innowacyjności, jednak sama w sobie nie przesądza ona 
o uznaniu innowacyjności produktu/usługi/technologii.  
Zgodnie z kryterium merytorycznym nr 1: Wpisywanie się projektu we właściwy typ projektu opinia 
o innowacyjności może być sporządzona wyłącznie przez:  
 
- jednostkę naukową, przez którą należy rozumieć prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace 
rozwojowe: a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, b) instytuty 
naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, 
c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, 
d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, e) Polską Akademię Umiejętności, f) inne podmioty niewymienione w lit. a-e, 
posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania 
i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu lub  
 
- centrum badawczo-rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania 
działalności innowacyjnej, lub  
 
- stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim.  
 
Załączenie do wniosku o dofinansowanie opinii o innowacyjności nie jest obligatoryjne i nie przesądza 
o pozytywnej ocenie kryterium.  
 

W momencie oceny wniosku o dofinansowanie Komisja Oceny Projektów, w której skład wchodzą eksperci 

zewnętrzni, będzie zwracała uwagę nie tylko na samą instytucję sporządzającą Opinię o innowacyjności, 

ale przede wszystkim na treść samego dokumentu. Oceniający mają prawo i jednocześnie obowiązek ocenić 

przedstawioną przez wnioskodawcę Opinię o innowacyjności pod kątem przedmiotowego kryterium. 

Nie kwestionując w żaden sposób dorobku naukowego jej autorów, należy zaznaczyć, że samo posługiwanie się 

autorytetem osób sporządzających opinię oraz instytucji wystawiających opinię jest niewystarczające, bowiem 

to treść opinii powinna w sposób wyczerpujący i jednoznaczny wskazywać na innowacyjność. Należy w tym 



miejscu wyraźnie zaznaczyć, że największą wartością dodaną wnoszoną przez opinię o innowacyjności jest 

obiektywna ocena autora tej opinii przedstawiająca autorskie wnioski i rzetelne, weryfikowalne źródła wiedzy 

nie wymienione w samym wniosku. Opinia będąca kopią fragmentów wniosku nie wnosi wartości dodanej, bez 

względu na to kto ją sporządził . Podsumowując, opinia powinna wskazywać obiektywne przesłanki, na podstawie 

których autor wysnuł swoją konkluzję. 

 
PYTANIE 6: Czy sam zakup innowacyjnej maszyny spełnia założenia definicji innowacji procesowej, a tym 
samym założenia przedmiotowego konkursu? Tym samym, czy w myśl definicji Innowacji procesowej oraz 
założeń warunków udziału przedmiotowego konkursu sam zakup innowacyjnej maszyny jest wystarczający? 
Chodzi tu o zakup standardowej maszyny oferowanej przez producenta?  
 
Odpowiedź: W celu odpowiedzi na tak zadane pytanie należy odnieść się do zapisów regulaminu konkursu 
§ 5 ust. 3, gdzie jest wskazane, iż ocenie podlegać będzie, czy projekt dotyczy innowacyjnych rozwiązań w obrębie 
produktu (innowacja produktowa) lub procesu (innowacja procesowa). Do oceny zakresu, o którym mowa w ust. 
3, przyjmuje się definicję innowacji określoną w Podręczniku Oslo, zgodnie z którą przez innowację należy 
rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu 
do produktu (towaru lub usługi), procesu.  
 

W ramach oceny innowacyjności, weryfikacji będzie podlegać wdrażane w ramach projektu innowacyjne 

rozwiązanie, które nie jest stosowane w województwie łódzkim lub jest stosowane nie dłużej niż 3 lata, 

nie natomiast czas stosowania określonych rozwiązań technicznych czy technologicznych w planowanych do 

zakupu środków trwałych. Innowacyjność rozwiązań, które mają zastosowanie w poszczególnych urządzeniach 

nabywanych w ramach projektu nie powoduje automatycznie wdrażania innowacji procesowej. Zgodnie z opisem 

kryterium innowacyjność procesowa oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwach nowych lub 

znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy, nie należy tego jednak interpretować wyłącznie jako zakup 

innowacyjnych urządzeń, w których to producent urządzenia zastosował nieznaną do tej pory technologię. 

Wnioskodawca chcąc w ramach projektu wdrożyć innowację w ramach procesu, winien wykazać własne 

innowacyjne rozwiązanie, które przy zastosowaniu zakupywanego innowacyjnego urządzenia, pozwoli na 

uznanie wdrażanej w ramach jego przedsiębiorstwa innowacji procesowej, za innowację procesową nie 

stosowaną w województwie łódzkim dłużej niż 3 lata. Wobec powyższego wdrażając innowację procesową, 

należy wykazać, iż technologia jaką chce się zastosować w dotychczasowej produkcji, czy świadczeniu usług, nie 

była do tej pory stosowana, a maszyny czy urządzenia jakie chce się zakupić w ramach projektu, zostały stworzone 

specjalnie na jej potrzeby. 

 
PYTANIE 7: Czy zakup wyniku prac badawczo-rozwojowych można zakwalifikować do wydatków 
kwalifikowanych? Jeśli tak to w jakiej procedurze należy to wykonać? Czy należy to zrobić przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie czy też dopiero po dniu złożenia wniosku, aby ten wydatek uznać za 
kwalifikowany?  
 

Odpowiedź: Tak, zakup wyników prac B+R, może zostać uznane za wydatek kwalifikowalny. Jeśli wnioskodawca 

w ramach projektu planuje wdrożenie zakupionych od innych podmiotów wyników prac B+R, zakup ten nie może 

zostać dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca zobowiązany jest do wyboru 

wykonawcy usługi po złożeniu wniosku o dofinansowanie na podstawie wymogów wynikających z rozdziału 6.5 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Załącznika nr 5 do SzOOP 

RPOWŁ. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy. 

Wartość szacunkowa zamówienia jest wartością netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Szacowanie 

wartości zamówienia musi być zawsze udokumentowane. Dla szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwoty 

20 tys. PLN netto zastosowanie mają wytyczne wskazane dla badania rynku. Rozeznania rynku dokonuje się w 

przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów 

i usług (VAT). Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, została wykonana po cenie nie wyższej 



niż cena rynkowa. Wnioskodawca zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. PLN netto – zgodnie z zasadą 

konkurencyjności. W celu spełnienia zasady konkurencyjności: należy upublicznić zapytanie ofertowe w bazie 

konkurencyjności a następnie wybrać najkorzystniejszą spośród ofert złożonych przez wykonawców 

spełniających warunki udziału w postępowaniu w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny. 

 
PYTANIE 8: Przedsiębiorstwo wyprodukowało na małą skalę próbną partię nowego produktu, który jest 
dostępny w ofercie firmy, następnie w ramach konkursu chcę zakupić innowacyjną maszynę, która pozwoli 
na większą skalę produkować ten sam produkt, czy taka sytuacja zostanie uznana za innowację produktową 
czy też nie?  
 
Odpowiedź: W odpowiedzi na tak sformułowane pytanie należy zwrócić uwagę przede wszystkim na opis 
kryterium merytorycznego nr 1 „Wpisywanie się projektu we właściwy typ projektu”. Warunkiem spełnienia ww. 
kryterium jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań niestosowanych w województwie łódzkim lub stosowanych 
nie dłużej niż 3 lata (warunek musi być spełniony zarówno dla typu projektu dotyczącego wdrożenia wyników 
prac B+R, jak i projektów dotyczących wdrożenia innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów 
lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji).  
 

Projekt nie może zakładać wdrożenia innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek produktu, który 

jest już przez wnioskodawcę produkowany. Wyjątkiem od tej interpretacji może być sytuacja, w której próbna 

partia nie podlegała dotychczas sprzedaży (czyli można ją zakwalifikować jako serię prototypów). 

Zwracając uwagę na kontekst zadawanego pytania należy zaznaczyć, iż zakup innowacyjnej maszyny jest w tym 

wypadku bez znaczenia. Chcąc zatem wdrożyć innowację produktową należy szczególnie dokładnie wykazać, że 

produkt jest nowy, tzn. że nikt więcej go nie produkuje lub produkuje nie dłużej niż 3 lata w regionie łódzkim.  

 
PYTANIE 9: Czy zakup urządzenia pomiarowego, służącego do świadczenia usług przez przedsiębiorstwo, 
które nie jest dostępne na terenie województwa i wykorzystywanie go do bieżącej działalności będzie 
spełniało założenia innowacji produktowej?  
 
Odpowiedź: W tak sformułowanym pytaniu pojawiają się dwie zasadnicze kwestie, które wnioskodawca 
powinien w swoim projekcie uwzględnić. Po pierwsze należy szczegółowo odnieść się do definicji innowacji 
produktowej, stosowanej w dokumentacji konkursowej (§5 ust. 4). Zgodnie z Podręcznikiem Oslo: Innowacja 
produktowa to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich 
cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, 
komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych. 
Drugą sprawą jest przedstawienie przez wnioskodawcę, cech wskazujących na innowacyjność planowanych 
usług, bazujące nie tylko na wykazaniu innowacyjności urządzenia, za pomocą którego mają być świadczone te 
usługi. Innowacyjność zgodnie z kryteriami oceny projektu będzie rozumiana jako innowacyjność usług, nie zaś 
tego urządzenia. Cechy usług, które będą świadczone w wyniku realizacji projektu, powinny jednoznacznie 
wskazywać, na nowość tych usług lub ich znaczące udoskonalenie w stosunku do usług już oferowanych na rynku.  
 
PYTANIE 10: Czy w ramach przedmiotowego konkursu chcąc wprowadzić innowację produktową bądź 
procesową należy poprzedzić ją pracami B+R?  
 
Odpowiedź: Nie, ponieważ w ramach poddziałania II.3.1. przewiduje się dofinansowanie przedsięwzięć 

polegających na wdrożeniu wyników prac B+R lub wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania 

produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje. Zgodnie z regulaminem konkursu (§ 5 ust. 2) oraz 

kryterium merytorycznym nr 1: Wpisywanie się projektu we właściwy typ projektu, innowacyjne rozwiązanie 

wdrażane w ramach projektu nie może być stosowane w województwie łódzkim dłużej niż 3 lata. 

 



PYTANIE 11: Elementem innowacyjnym będzie stworzenie nowego sterownika do maszyny, wykorzystywanej 
obecnie w przedsiębiorstwie. Czynność tą będzie wykonywał pracownik wnioskodawcy. Czy w takim 
przypadku jego wynagrodzenie będzie uznawane za koszt kwalifikowany projektu?  
 

Odpowiedź: Nie, ponieważ przedmiotowy konkurs ma charakter inwestycyjny i nie przewiduje możliwości 

zakwalifikowania jako wydatków kwalifikowanych kosztów wynagrodzenia związanych z prowadzeniem prac 

B+R. Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SzOOP w przedmiotowym konkursie wydatkiem kwalifikowanym mogą być 

m.in. zakup, wytworzenie, dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków 

trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze. 

 
PYTANIE 12: Czy w świetle zapisów dokumentacji konkursowej możliwe jest wdrożenie innowacji procesowej 
w postaci zakupu maszyny, która nie jest dostępna na terenie województwa Łódzkiego? Wkomponuje się 
ona w ciąg technologiczny, ale wnioskodawca nie wprowadził żadnych zmian w samej maszynie ani też nie 
wykazał, że sam zakup maszyny, w znaczącym stopniu przyczyni się do zmiany procesu produkcji?  
 

Odpowiedź: Sam zakup maszyny uprzednio niewykorzystywanej na terytorium województwa łódzkiego, nie jest 

wystarczającą przesłanką do spełnienia kryterium merytorycznego nr 1. Wnioskodawca w celu spełnienia, 

przedmiotowego kryterium, powinien uzasadnić, że w wyniku zastosowania nowego elementu parku 

maszynowego nastąpi ulepszenie charakterystyk technicznych procesu.  

 
PYTANIE 13: Jak należy rozumieć innowację procesową w świetle zapisów dokumentacji konkursowej? Czy 
zlecenie wykonania maszyny, która nie była dostępna u producenta i została przez niego zmodyfikowana na 
zlecenie przedsiębiorcy, który nie poprzedził jej żadnymi pracami B+R, jedynie swoim doświadczeniem i 
wiedzą, zostanie spełnione kryterium merytoryczne nr 1?  
 

Odpowiedź: Kluczową kwestią przy ocenie przedmiotowego kryterium przy tak przedstawionym pytaniu, będzie 

innowacyjność rozwiązań, które będą miały zastosowanie w poszczególnych urządzeniach nabywanych w ramach 

projektu, a tym samym potwierdzenie innowacyjności procesu jako całości. Wnioskodawca nie ma obowiązku 

poprzedzania wprowadzenia innowacji, pracami B+R. Natomiast we wniosku o dofinansowanie musi wykazać, 

iż zastosowane w maszynie rozwiązania pozwolą na wdrożenie w ramach projektu innowacji procesowej. 

Wobec powyższego wdrażając innowację procesową, należy wykazać, iż technologia jaką chce się zastosować 

w dotychczasowej produkcji, czy świadczeniu usług, nie była do tej pory stosowana przez inne przedsiębiorstwa 

w regionie lub była stosowana nie dłużej niż 3 lata, a maszyny czy urządzenia jakie chce się zakupić w ramach 

projektu, zostały stworzone specjalnie na jej potrzeby. 

 
PYTANIE 14: Czy wskaźnik Liczba wdrożonych wyników prac B+R jest obligatoryjny?  
 
Odpowiedź: Tak, ale tylko w przypadku, jeśli w ramach projektu przewidywane jest wdrożenie wyników prac 
B+R.  
 
PYTANIE 15: Zlecenie prac B+R przed złożeniem wniosku o dofinansowanie czy będzie stanowiło rozpoczęcie 
realizacji projektu?  
 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej projekt może dotyczyć wdrożenia wyników prac B+R 

przeprowadzonych samodzielnie lub zleconych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Zlecenie 

i zakończenie prac B+R nie stanowi rozpoczęcia realizacji projektu. Natomiast przeprowadzone prace badawczo-

rozwojowe muszą mieć kluczowe znaczenie dla opracowania/udoskonalenia produktu/procesu. W opisie 

Wnioskodawca musi zawrzeć informacje dotyczące terminu przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, 

zakresu prac, wykonawcy, rodzajów i poziomu wydatków poniesionych w związku z prowadzonymi pracami, 



źródeł finansowania. Wnioskodawca musi opisać wyniki przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, 

ich formę i sposób uwzględnienia w aktywach firmy oraz sposób zabezpieczenia praw własności intelektualnej. 

 
PYTANIE 16: Czy istnieje możliwość opłacenia faktury z bieżącego konta firmowego, a następnie 
zrefundowanie poniesionych kosztów z płatności zaliczkowej?  
 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu otrzymaną zaliczkę należy przeznaczyć na 
wydatki zaplanowane we wniosku o dofinansowanie projektu w wysokości odpowiadającej dofinansowaniu 
przysługującemu na podstawie dokumentów księgowych opłaconych po otrzymaniu zaliczki. Zaliczka może być 
wykorzystana przez beneficjenta jedynie na płatności związane z ponoszeniem wydatków kwalifikowalnych, 
a sam beneficjent przekazanej zaliczki nie może przeznaczyć na cele inne niż związane z projektem.  
 
PYTANIE 17: Czy okres leasingowania jest wydatkiem kwalifikowalnym tylko w okresie realizacji projektu?  
 
Odpowiedź: Tak. Rata leasingowa może być kosztem kwalifikowalnym jedynie w okresie realizacji projektu.  
 
PYTANIE 18: Co w przypadku, kiedy realizacja zamówienia rozpocznie się po dniu złożenia wniosku, ale przed 
podpisaniem umowy o dofinansowanie?  
 
Odpowiedź: Należy zwrócić szczególną uwagę, iż aby projekt został uznany za kwalifikowalny do dofinansowania 
i nie został uznany jako rozpoczęty przedwcześnie (spełnienie efektu zachęty), należy wszystkie czynności 
związane z zamówieniami udzielanymi w ramach projektów (określone w Wytycznych rozdział 6. 5) dokonywać 
po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Natomiast dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca 
może rozpocząć projekt. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że jeżeli Wnioskodawca uzyska dofinansowanie 
projektu, koszty poniesione zgodnie z niepodważonym przez ekspertów kosztorysem projektu, zostaną uznane 
za kwalifikowalne w ramach projektu. Jeżeli natomiast projekt nie uzyska dofinansowania lub jeżeli dany koszt 
(już poniesiony) przez Wnioskodawcę zostanie zakwestionowany, automatycznie taki koszt(koszty) staje/stają się 
wydatkiem niekwalifikowalnym. Podsumowując, całość ryzyka związanego z kosztami ponoszonymi przed 
pozyskaniem pozytywnej decyzji o finansowaniu, jest ryzykiem po stronie Wnioskodawcy.  
 
PYTANIE 19: Czy zakup gruntu/budynku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie będzie stanowił 
rozpoczęcie projektu?  
 
Odpowiedź: Zakupu gruntu oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie 

studiów wykonalności nie uznaje się za rozpoczęcie prac w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 

z dnia 17 czerwca 2014 r. 


