FAQ – RPMP.01.02.02-IP.01-12-039/16
z dnia 14 września 2016 r.
1. Czy w ramach konkursu 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ
projektu A: infrastruktura i doposażenie laboratoriów lub działów badawczo –
rozwojowych w przedsiębiorstwach, możliwe jest utworzenie działu B+R w
przedsiębiorstwach?
Tak, w ramach konkursu istnieje możliwość utworzenia działu B+R w przedsiębiorstwach.
Wnioskodawcy będą mogli uzyskać wsparcie, wyłącznie w przypadku, gdy przedstawią kompletne,
wiarygodne i realne plany dotyczące prac badawczo-rozwojowych, jakie będą prowadzone na
infrastrukturze powstałej w ramach realizowanego projektu.
2. Jeśli zdecydujemy się na koszty pośrednie to jaki rodzaj pomocy publicznej należy wybrać?
Zgodnie z zapisami Podręcznika kwalifikowania wydatków (wydatki specyficzne dla Poddziałania
1.2.2), jednym z wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis są koszty pośrednie na
zasadach i wysokości, o której mowa w podrozdziale 7.3. Dlatego, Wnioskodawca planując kosztach
pośrednich we wniosku o dofinansowanie, wybrać pomoc de minimis. Należy pamiętać, że jeżeli w
projekcie przewidziano koszty pośrednie, wówczas w ramach każdego zadania należy je wykazać jako
osobny wydatek.
3. Jeśli wydatki w ramach projektu będą finansowane z ramach pomocy publicznej jako
Regionalna Pomoc Inwestycyjna to czy kategorie nowej inwestycji mają się odnosić do
infrastruktury B+R czy innowacyjnych produktów, które powstaną dzięki wykorzystaniu tej
infrastruktury? Np. w przypadku gdy projekt będzie dotyczył zwiększenia zdolności
produkcyjnej to dotyczy to możliwości realizacji prac B+R na większą skalę czy prac B+R,
które ostatecznie pozwolą zwiększyć zdolności produkcyjne zakładu? W przypadku gdy
będzie to dywersyfikacja – czy należy wyliczyć wartość ponownie wykorzystanych urządzeń
badawczych? (w celu sprawdzenia czy nie przekraczają 200% wartości kosztów)?
Konieczne jest uporządkowanie pewnych informacji na temat regionalnej pomocy inwestycyjnej, w
ramach której wspierane są inwestycje związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem
zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie
produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu
produkcyjnego istniejącego zakładu.
Zasadnicza zmiana procesu produkcji oznacza zmianę
produkcyjnego w istniejącym zakładzie.

dotyczącą całościowego

procesu

Dywersyfikacja produkcji zakładu to inwestycja służąca zróżnicowaniu asortymentu produkcji lub
usług poprzez wprowadzenie w zakładzie produkcji nowych produktów/usług dotąd
niewytwarzanych/świadczonych przez ten zakład.
W przypadku pomocy przyznanej na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne
muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w
ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych.
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W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą
przekraczać, o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów,
odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.
Odnosząc się do przesłanego zapytania Wnioskodawca zamierzający pozyskać wsparcie na
dywersyfikację istniejącego zakładu może skonstruować projekt dwojako:
- jako wprowadzenie do oferty nowych usług B+R, jeśli zakupiona infrastruktura będzie
wykorzystywana do prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług badawczych dla
klientów
- jako wprowadzenie do oferty nowych produktów, jeśli aparatura badawcza będzie wykorzystywana
w procesie produkcji.
Wymogi odnośnie skali projektu, będą obliczane od tych aktywów, które są ponownie
wykorzystywane w danym procesie, przykładowo:
- w przypadku świadczenia usług B+R dla klientów przy obliczeniach będą brane pod uwagę te
składniki, które wcześniej były wykorzystywane przez przedsiębiorcę i będą dalej używane w procesie
świadczenia usług badawczych (np. hale czy pomieszczenia, w których będą ustawione urządzenia
badawcze)
- w przypadku modyfikacji procesu produkcji polegającym na tym, że przedsiębiorstwo dzięki
zakupom aparatury badawczej będzie oferowało na rynku nowe produkty, w obliczeniach będą brane
składniki majątku bezpośrednio powiązane z procesem produkcyjnym, czyli jak powyżej
pomieszczenia/hale gdzie będzie ustawiona aparatura badawcza, ale też inne aktywa związane z
całym ciągiem produkcyjnym, czyli hale oraz maszyny służące produkcji nowych artykułów
oferowanych na rynku.
Niezależnie od tego, jaki model zostanie wybrany przez Wnioskodawcę projekt może obejmować
typy projektów:
A: infrastruktura i doposażenie
przedsiębiorstwach lub

laboratoriów

lub

działów

badawczo-rozwojowych

w

B: centra badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach.
4. W jaki sposób mamy udokumentować posiadanie środków własnych? Czy wystarczą
sprawozdania finansowe potwierdzające możliwość finansowania projektu? Czy konieczne
będzie przedłożenie zaświadczeń z banku o stanie konta oraz średnim stanie konta?
W momencie składania wniosku MCP nie wymaga dokumentowania środków własnych. Dokumenty
załączane do wniosku pozwolą między innym ocenić potencjał finansowy wnioskodawcy do realizacji
projektu. Ekspert w razie powziętych wątpliwość, co do wykonalności finansowej projektu może
zwrócić się do Wnioskodawcy z prośbą o przedstawienie dokumentów potwierdzających posiadanie
środków na realizację projektu.
5. Czy istnieje obowiązek publikacji w Dzienniku Urzędowym UE zamówienia publicznego?
Zgodnie z podrozdziałem 6.6.3 ust 7 lit. B. Podręcznika kwalifikowania wydatków, istnieje obowiązek
publikacji zamówienia w Dzienniku Urzędowym UE dla zamówień o wartości 209 tys. euro na
dostawy lub usługi. Kwoty podane w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
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2013r., w sprawie kwot wartości zamówienia oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013r. poz. 1735), do którego
odnosi się Podręcznika, uległy zmianie, obecnie obowiązująca kwota wynosi 209 tys. euro, a na
roboty budowlane wynosi 5 225 000 euro, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony
obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 poz. 2254).
6. Jednym z kryteriów punktowanych jest „Projekt realizowany przez i/lub we współpracy z
MŚP”. Czy można uzyskać punkty w ramach tego kryterium za współpracę z podmiotem z
sektora MŚP, który jest powiązany kapitałowo/osobowo z Wnioskodawcą?
Zgodnie z definicją kryterium pn. Projekt realizowany przez i/lub we współpracy z MŚP: w ramach
kryterium premiowane będą projekty badawcze realizowane przez i/lub we współpracy z
podmiotami z sektora MŚP. W ramach tego kryterium ocenie podlega współpraca: prowadzona w
okresie realizacji projektu i/lub w okresie trwałości, mająca w szczególności następującą formułę:
a) udział w roli partnera i/lub w ramach konsorcjum na rzecz realizacji projektu w poddziałaniu
1.2.2 RPO WM,
b) udział w ramach powiązania kooperacyjnego lub klastra lub platformy technologicznej,
c) umowy wieloletnie dotyczące transferu wiedzy i/lub technologii w ramach realizacji
konkretnych projektów B+R,
d) organizacja staży pracowników B+R jednostek naukowych w przedsiębiorstwach lub
pracowników B+R przedsiębiorstw w jednostkach naukowych.
Punty w ramach kryterium przyznawane są, zgodnie z opisem zawartym w kryterium – w zależności
od liczby i rodzaju podmiotów zaangażowanych w ramach zadeklarowanej współpracy.
Definicja kryterium nie wyklucza możliwości uzyskania punktów w przypadku zadeklarowania
współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo. Mając jednocześnie na
uwadze odrębne od tego kryterium uwarunkowania formalno-prawne, należy pamiętać o
ograniczeniach dotyczących współpracy z udziałem podmiotów powiązanych podmiotowo i
kapitałowo.
Źródłami takich ograniczeń są w szczególności:
ustawa z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020: art. 33 ust. 6, zgodnie z którym
porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami
powiązanymi w rozumieniu załącznika I do 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 (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
dokumentacja konkursowa, w zakresie odnoszącym się do zgodności z zasadami wynikającymi z
Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinasowaniem w ramach RPO WM 20142020:
podrozdział 6.2 Ocena kwalifikowalności wydatku, pkt 5
podrozdział 6.6.3 Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych
zgodnie z zasadą konkurencyjności, pkt 8, pkt 13 ppkt b)
podrozdział 7.4 Zakup nieruchomości, pkt 5
rozdział 9 Rodzaje wydatków kwalifikowanych / niekwalifikowanych w poszczególnych
działaniach / poddziałaniach dla osi priorytetowych, w zakresie katalogu kosztów
specyficznych dla poddziałania 1.2.2
Z powyższych ograniczeń bezpośrednio wynika, że punkty w ramach kryterium nie będą mogły być
przyznane w przypadku projektów, w których zadeklarowano partnerstwo pomiędzy podmiotami
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powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, ponieważ
realizacja współpracy w tej formule jest niezgodna z przepisami prawa. W przypadku pozostałych
form współpracy nie wyklucza się możliwości uzyskania punktów w ramach przedmiotowego
kryterium, z zastrzeżeniem jednoczesnych ograniczeń formalnych dla projektów realizowanych
przy zaangażowaniu podmiotów powiązanych.
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