PYTANIE 1. Czy zakupiona w ramach projektu infrastruktura B+R musi być wykorzystywana
wyłącznie na rzecz badań ujętych w planie prac badawczych?
Odp.: Tak. Wynika to m.in. z zapisów kryterium merytorycznego 3, na podstawie którego analizie
podlegają informacje jakie projekty Wnioskodawca planuje realizować na zakupionej infrastrukturze
– rodzaj i zakres planowanych do prowadzenia prac B+R wraz z opisem zastosowania tych prac
w gospodarce (wskazując na ich użyteczność).
Pytanie 2. Czy w ramach podziałania 1.2.1 infrastruktura B+R firma może ubiegać się
o dofinansowanie zakupu aparatury badawczej oraz innych urządzeń służącej do celów
prowadzonych prac badawczo rozwojowych w tym eksperymentalnych prac przemysłowych oraz
prac rozwojowych, które wynikać będą z dołączonego do wniosku planu prac B+R?
Odp. Projekty realizowane w ramach konkursu na Infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (poddziałanie
1.2.1) dotyczą inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące
wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do
prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Zgodnie zaś z Wytycznymi programowymi
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) za wydatki kwalifikowalne dla powyższego
poddziałania można uznać m.in.
-zakup, wytworzenie, dostawa, instalacja i uruchomienie aparatury naukowo-badawczej zaliczanej
do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,
-zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz
specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją, zaliczanego do wartości niematerialnych i
prawnych.
W związku z powyższym jeżeli urządzenia i oprogramowanie będzie można zaliczyć do w/w kategorii
istnieje możliwość ich kwalifikowania po spełnieniu innych warunków kwalifikowalności wskazanych
w przedmiotowych Wytycznych. Ponadto informuję, iż kwalifikowalność kosztów w projekcie oraz ich
zasadność i adekwatność będzie przedmiotem oceny formalnej i merytorycznej przeprowadzonej na
podstawie całości dokumentacji złożonej w konkursie.

PYTANIE 3. Co powinien zawierać plan prac badawczo-rozwojowych, stanowiący element wniosku o
dofinasowanie, aby spełnić kryterium merytoryczne nr 2 Plan prac badawczych?
Odp.: Kryterium zostanie uznane za spełnione jeżeli załączony do wniosku plan prac badawczych
będzie zawierał:
 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 (wskazując na ich użyteczność);
 zapewnienie wykorzystania infrastruktury badawczo-rozwojowej na odpowiednim poziomie,
umożliwiającym jej utrzymanie oraz generowanie zwiększonych przychodów z działalności badawczorozwojowej, co najmniej w okresie trwałości projektu.
Plan należy opisać szczegółowo w sekcji wniosku E. PLAN PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH
ZGODNYCH ZE SPECJALIZACJAMI REGIONALNYMI.

PYTANIE 4. Czy w przypadku finansowania projektu środkami pochodzącymi z pożyczki od
udziałowca/wspólnika lub innego podmiotu gospodarczego, poza załączeniem umowy pożyczki
wymagany jest jeszcze inny dokument potwierdzający posiadanie środków na realizacje inwestycji,
mając na uwadze kryterium merytoryczne nr 8 „Wykonalność ekonomiczna i organizacyjna”?
Odp.: Załączając umowę pożyczki od udziałowca/wspólnika/członka organu/innego podmiotu
gospodarczego - do wniosku o dofinansowanie zaleca się dołączyć umowę pożyczki z podpisem
potwierdzonym notarialnie, chyba że przepis szczególny zastrzega inną formę właściwą dla danej
czynności prawnej; możliwość udzielenia pożyczki musi być uwiarygodniona przedłożonymi przez
Wnioskodawcę dokumentami finansowymi pożyczkodawcy (sprawozdaniami finansowymi lub
w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej PIT lub wyciągiem z konta
bankowego);
PYTANIE 5. Czy projekt polegający na utworzeniu działu B+R w przedsiębiorstwie, które nie ma
doświadczenia w realizacji projektów badawczych, wpisuje się w typ projektu wskazany
w regulaminie konkursu i może otrzymać dofinansowanie mając na uwadze kryterium merytoryczne
nr 8 „Wykonalność ekonomiczna i organizacyjna”?
Odp.: Tak, przedmiotem konkursu są projekty związane z tworzeniem, bądź rozwojem istniejącego
zaplecza badawczo-rozwojowego, wykorzystywanego do prowadzenia działalności innowacyjnej
przedsiębiorstwa, w tym zmierzające do przekształcenia jednostki w centrum badawczo-rozwojowe.
Przedsiębiorstwo nie musi mieć doświadczenia w realizacji projektów badawczych. Natomiast
w ramach kryterium merytorycznego nr 8 oceniane będzie m.in. czy wnioskodawca dysponuje kadrą
posiadającą doświadczenie w realizacji projektów B+R.

PYTANIE 6. Zgodnie z regulaminem konkursu i kryteriami oceny inwestycja będąca przedmiotem
projektu powinna wpisywać się w co najmniej jedną z Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji
Województwa Łódzkiego określonych w Wykazie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji
Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych przyjętym Uchwałą Zarządu
Województwa Łódzkiego. Jak prawidłowo wykazać wpisywanie się projektu w Regionalną
Inteligentną Specjalizację Województwa Łódzkiego (RIS)?
Odp.: W sekcji D wniosku (Powiązanie projektu ze strategiami) należy uzasadnić zgodność projektu
z Regionalną Strategią innowacji Województwa Łódzkiego „LORIS 2030”. Dodatkowo, Wnioskodawca
przedstawia argumenty świadczące o powiązaniu projektu z Regionalną Inteligentną Specjalizacją
odwołując się m.in. do kodu PKD projektu, który wpisał w pole C4 wniosku. Analogicznie postępuje
w odniesieniu do niszy specjalizacyjnej oraz obszaru gospodarczego. Uzasadnienie będzie
wykorzystane podczas oceny merytorycznej. Aby uzyskać punkty za wpisywanie się w obszary
gospodarcze ważny/kluczowy jest efekt/oddziaływanie przedmiotu projektu. Przedsięwzięcie może
uzyskać dodatkowe punkty, gdy założenia wnioskowanego projektu wpisują się w obszary gospodarcze
nisz specjalizacyjnych i równocześnie jego efekty będą wykorzystywane przez branżę. Zatem
Wnioskodawca musi wykazać i uzasadnić, że rezultaty realizowanego przez niego projektu będą
wpisywać się w jeden z kodów PKD przypisanych do obszarów gospodarczych.
Ponadto brane pod uwagę będzie wykorzystanie przynajmniej jednej z 4 technologii kluczowych dla
województwa łódzkiego tj. nanotechnologia, mechatronika, biotechnologia i ICT- technologie
komunikacyjne i informatyczne. Ważne jest by wskazać, iż projekt wpisuje się w zakres dla danej RIS
i przypisanych do niej nisz specjalizacyjnych oraz wskazać jaka technologia (z 4 kluczowych) zostanie
wykorzystana w ramach projektu.

PYTANIE 7. W ramach kryterium merytorycznego nr 8 oceniane będzie, czy deklarowane zasoby
finansowe wnioskodawcy, przyjęta forma organizacyjna oraz potencjał do zarządzania projektami
B+R (w tym: kompetencje kadry zarządzającej, właściwy podział zadań i obowiązków, doświadczenie
w realizacji projektów B+R oraz w zakresie zarządzania ryzykiem) są wystarczające do prawidłowej
realizacji projektu oraz do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania projektu po zakończeniu jego
realizacji. W jaki sposób należy uzasadnić doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem?
Odp.: Potencjał do zarządzania projektami B+R analizowany jest zarówno w odniesieniu do
doświadczenia spółki w realizacji projektów (m.in. pole C8 w I części wniosku), jak i kompetencji kadry
naukowo-badawczej i zarządzającej w zakresie kierowania projektami/pracami B+R oraz zarządzania
ryzykiem (Tabela H.6 Zasoby ludzkie niezbędne do realizacji projektu). Natomiast, niezależnie od tego
czy Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów B+R, czy nie to powinien wykazać
w tabeli H.6.2 KADRA ZARZĄDZAJĄCA PROJEKTEM kompetencje kadry (obecnej lub planowanej)
w zakresie kierowania projektami oraz zarządzania ryzykiem w projektach badawczo-rozwojowych na
etapie badań lub wdrożenia ich wyników.
Pytanie 8. Czy nabytą infrastrukturę B+R można wykorzystywać komercyjnie (odpłatnie udostępniać
innym podmiotom, chcącym przeprowadzić prace B+R, testy, weryfikację urządzeń itp.) w trakcie
okresu trwałości projektu, celem wypracowania zwiększonych przychodów z działalności Centrum
Badawczo-Rozwojowego (równolegle do realizacji agendy badawczej wnioskodawcy)?

Odp.: Zgodnie z zapisami kryterium merytorycznego nr 3 „Plan prac badawczo-rozwojowych zgodnych
ze specjalizacjami regionalnymi” za kwalifikowalne można uznać zarówno projekty polegające na
wykorzystaniu infrastruktury badawczo-rozwojowej na swoje potrzeby lub na potrzeby innych
podmiotów bądź też polegające na świadczeniu usług dla innych podmiotów przy wykorzystaniu tej
infrastruktury, pod warunkiem spełnienia warunków wynikających z kryterium, zgodnie z którym
kwalifikowalne będą tylko te projekty, w ramach których wnioskodawca w planie prac badawczorozwojowych kompleksowo przedstawi rodzaj i zakres planowanych do przeprowadzenia prac B+R
przewidzianych do prowadzenia na wspieranej infrastrukturze, opisze ich zastosowanie w gospodarce
oraz założy w projekcie wykorzystanie wspieranej infrastruktury na poziomie, który zapewni jej
utrzymanie oraz generowanie zwiększonych przychodów z działalności B+R, co najmniej w okresie
trwałości projektu.

Pytanie 9. Czy Wnioskodawca może dokonać przekształcenia formy prawnej przed podpisaniem
umowy o dofinansowanie?
Odp.: W trakcie oceny wniosku o dofinansowanie nie jest dopuszczalna zmiana podmiotu ubiegającego
się o dotację. Zmiana podmiotu realizującego projekt może nastąpić najwcześniej po podpisaniu
umowy o dofinansowanie, jednak każdorazowo wymaga zgody IP. Zgodnie z zapisami wzoru umowy
o dofinasowanie projektu (§ 20 umowy): „prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Umowy,
w okresie realizacji Projektu oraz jego trwałości, nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich, bez
pisemnej zgody IP RPO WŁ. (…) Zmiana formy prawnej, przekształcenie własnościowe lub konieczność
wprowadzenia innych zmian, w wyniku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w momencie
składania wniosku, a mogących skutkować przeniesieniem praw i obowiązków wynikających z Umowy,
możliwe są wyłącznie po akceptacji przez IP RPO WŁ.”

Ponadto, w przypadku przekształceń należy mieć na uwadze kwestię zachowanie trwałości projektu.
Co do zasady wprowadzenie modyfikacji nie jest wykluczone, jednak nie powinno mieć to wpływu na
trwałość operacji. Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu (§ 15 umowy) Beneficjent
zobowiązany jest do utrzymania trwałości Projektu, w tym nieprzenoszenia działalności poza obszar
Unii Europejskiej zgodnie z art. 71 rozporządzenia ogólnego. W przypadku, gdy Projekt obejmuje
inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne naruszenie trwałości Projektu zachodzi, jeżeli
w okresie 5 lat, a w przypadku MŚP 3 lat od płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, nastąpi
którakolwiek z poniższych okoliczności:
a) zaprzestanie, w tym zawieszenie, działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty
RPO WŁ;
b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi
publicznemu nienależne korzyści;
c) istotna zmiana wpływająca na charakter Projektu, jego cele lub warunki wdrażania, która mogłaby
doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.
W związku z powyższym należy rozważyć, czy nie będzie bardziej zasadne dokonanie przekształceń
własnościowych, a dopiero w dalszej kolejności aplikowanie o fundusze, jeśli wnioskodawca posiada
realny plan przekształcenia i zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej.

