PYTANIA I ODPOWIEDZI
KONKURS RPLD.01.02.02-IP.02-10-030/17
Pytanie 1: W dokumentacji stosuje się pojęcie „działalność niegospodarcza” – co ono oznacza w
praktyce?
ODPOWIEDŹ: Maksymalny poziom dofinansowania dla organizacji badawczych, jeśli realizują projekt
w ramach działalności niegospodarczej, wynosi 100%. Działalność niegospodarcza została szerzej
opisana w Zasadach ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i
innowacyjną (2014/C 198/01), w podrozdziale 2.1.1. Finansowanie publiczne działalności
niegospodarczej.
Charakter niektórych działań organizacji badawczej zależy od warunków, na jakich są podejmowane
(np. prowadzenie badań może mieć charakter niegospodarczy, jeśli są one niezależne i mają na celu
powiększanie zasobów wiedzy i lepsze zrozumienie, a ich wyniki są rozpowszechniane albo charakter
gospodarczy, jeśli są to badania na zlecenie przedsiębiorcy, który staje się właścicielem wyników badań
wypracowanych w projekcie i nie są one rozpowszechniane).
Do działalności niegospodarczej zaliczamy:
1. Zasadniczą działalność, rozumianą jako:
 edukacja publiczna w ramach krajowego systemu szkolnictwa wyższego, finansowana głównie
lub wyłącznie przez państwo i nadzorowana przez państwo (studia I-III stopnia, także studia
zaoczne i wieczorowe)
 niezależna działalność badawczo-rozwojowa (także we współpracy z przedsiębiorstwami przy
zachowaniu odpowiednich warunków), w tym prace B+R realizowane w ramach skutecznej
współpracy,
 szerokie rozpowszechnianie wyników badań na zasadzie niedyskryminacji i braku wyłączności
np. poprzez dydaktykę, otwarte bazy danych, otwarte oprogramowanie i publikacje.
2. Transfer wiedzy, jeżeli:
 jest prowadzony przez organizację prowadzącą badania lub infrastrukturę badawczą (w tym
przez ich działy lub jednostki zależne) albo wspólnie z innymi podmiotami tego typu lub
w imieniu innych podmiotów tego typu,
 wszelkie dochody są reinwestowane w działalność zasadniczą (pkt 1)
Natomiast działalność gospodarcza obejmuje:
 badania na zlecenie,
 usługi badawcze,
 wynajem infrastruktury,
 edukację poza publicznym systemem (studia podyplomowe, kursy, szkolenia zamówione).
Pytanie 2: Czy możliwa jest zmiana miejsca realizacji projektu po złożeniu wniosku
o dofinansowanie?
ODPOWIEDŹ: Przed podpisaniem umowy, a po wyborze projektu do dofinansowania, dopuszcza się
wprowadzenie zmian w projekcie, w przypadku gdy zmiany nie wpływają na spełnianie kryteriów
wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną ocena tego projektu. Zatem możliwa jest
zmiana miejsca realizacji projektu, jeśli nowe miejsce będzie się znajdowało na terenie województwa
łódzkiego. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, dokonywanie zmian w zakresie zmiany miejsca
realizacji projektu będzie wymagało podpisania aneksu do umowy.

Pytanie 3: Czy mając na uwadze kryterium formalne nr 4 Miejsce realizacji projektu, którego
niespełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku, jeśli wnioskodawca omyłkowo wpisał jako miejsce
realizacji projektu np. Berlin, to będzie to skutkowało automatycznym odrzuceniem wniosku?
ODPOWIEDŹ: Nie. W razie stwierdzenia oczywistej omyłki COP może poprawić tę omyłkę z urzędu lub
wzywa wnioskodawcę do poprawienia oczywistej omyłki w terminie 7 dni.
Pytanie 4: Czy istnieją jakieś wykluczenia sektorowe wynikające z przepisów regulujących udzielanie
pomocy publicznej - np. sektor wytwarzania energii?
W przypadku projektów B+R nie ma wyłączeń sektorowych.
Pytanie 5: Jak wygląda spotkanie z wnioskodawcą na panelu ekspertów? W panelu ekspertów mogą
brać udział maksymalnie cztery osoby m.in. wymienione we wniosku jako wchodzące w skład
zespołu projektowego. Co oznacza w tym przypadku zespół projektowy?
ODPOWIEDŹ: Panel ekspertów obejmuje spotkanie z wnioskodawcą, na którym prezentuje on swój
projekt oraz udziela wyjaśnień członkom komisji oceny projektów (sesja pytań). Szczegółowe
informacje na temat przebiegu panelu ekspertów Wnioskodawca otrzyma w zaproszeniu na spotkanie
nie później niż 7 dni przed planowanym spotkaniem. Osoby reprezentujące wnioskodawcę wchodzące
w skład zespołu projektowego to zarówno kadra badawcza, jak i personel zarządzający projektem,
wymienione w tabeli E.5 Zasoby ludzkie niezbędne do realizacji projektu w II części wniosku.
Pytanie 6: Jak w praktyce należy rozumieć pojęcie „cena rynkowa”?
ODPOWIEDŹ: Pojęcie „na warunkach rynkowych” zostało zdefiniowane w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń
blokowych) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014). Artykuł 2 w sekcji Definicje dotyczące pomocy na
działalność B+R (pkt. 89) definiuje to pojęcie w następujący sposób: „na warunkach rynkowych”
oznacza, że warunki transakcji między umawiającymi się stronami nie różnią się od tych, jakie
określiłyby niezależne przedsiębiorstwa, i nie zawierają jakiegokolwiek elementu zmowy. Każda
transakcja, która wynika z otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego postępowania, jest uznana
za spełniającą zasadę ceny rynkowej.
Wskazówki dotyczące ceny rynkowej zawarte są także w Zasadach ramowych dotyczących pomocy
państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (2014/C 198/01).
Ustalenie ceny rynkowej jest istotne m.in. w projektach konsorcjów, np. gdy organizacje badawcze
przekazują prawa do wyników prac B+R innym konsorcjantom, będącym przedsiębiorstwami, gdyż
pozwala uniknąć udzielania pośredniej pomocy publicznej tym przedsiębiorstwom. Zgodnie z par 23
ust 8 wzoru umowy o dofinansowanie projektu w konkursie RPLD.01.02.02-IP.02-10-030/17, zakres
praw majątkowych do wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych będących rezultatem
projektu przysługuje konsorcjantom w proporcji odpowiadającej faktycznemu ich udziałowi
w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych. Przekazanie posiadanych praw do wyników prac B+R
pomiędzy konsorcjantami następuje za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych
praw. Cena może zostać uznana za rynkową, jeśli:
a) jej wysokość określono w drodze otwartej, przejrzystej i niedyskryminacyjnej konkurencyjnej
procedury sprzedaży; lub
b) wycena niezależnego eksperta potwierdza, że cena jest co najmniej równa wartości rynkowej; lub

c) sprzedający może wykazać, że przeprowadził negocjacje w sprawie ceny w warunkach pełnej
konkurencji, aby uzyskać maksymalną korzyść gospodarczą w momencie zawierania umowy,
z uwzględnieniem swoich celów statutowych; lub
d) zgodnie z umową konsorcjum przedsiębiorstwo ma prawo pierwokupu w odniesieniu do praw
własności intelektualnej powstałych w wyniku współpracy z jednostką naukową, a współpracujące
podmioty mają wzajemne prawo do zabiegania o korzystniejsze pod względem gospodarczym oferty
od stron trzecich, przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum muszą odpowiednio dostosować
swoją ofertę.
Powyższe wskazówki należy stosować także w przypadku zbycia wyników prac B+R podmiotom
trzecim, które dokonują wdrożenia tych wyników w swojej działalności.
Pytanie 7: Czy w przypadku zakupu WNiP na potrzeby projektu, w którym to projekcie tylko jego
odpisy amortyzacyjne będą kwalifikowalne, COP będzie weryfikował cenę zakupu?
ODPOWIEDŹ: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zastrzega sobie prawo sprawdzenia ceny WNiP
wykorzystywanych na potrzeby realizacji projektu. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, kwalifikowalne są odpisy amortyzacyjne
dotyczące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostały zakupione
w sposób racjonalny i efektywny, tj. ich ceny nie są zawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych.
Pytanie 8: Jaka jest różnica między partnerstwem a konsorcjum?
ODPOWIEDŹ: W konkursie RPLD.01.02.02-IP.02-10-030/17 dopuszcza się realizację projektów
partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej, który reguluje obowiązki związane
z utworzeniem partnerstwa (m.in. zasady wyboru partnera, zakres porozumienia lub umowy
o partnerstwie).
Możliwa jest także realizacja projektu przez konsorcjum przemysłowe.
Zgodnie z definicją zawartą w regulaminie konkursu, przez konsorcjum przemysłowe należy rozumieć
grupę jednostek organizacyjnych z rolą wiodącą przedsiębiorstwa, w której skład wchodzi co najmniej
jedna organizacja badawcza oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo, podejmującą na podstawie
umowy wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje
służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych. Do konsorcjum stosuje się zapisy art. 33
ustawy wdrożeniowej, z wyłączeniem ust. 2 i ust. 4.
Przez „wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe” należy rozumieć
projekt B+R, w którym wszyscy członkowie konsorcjum zobowiązani są do udziału w realizacji prac
merytorycznych dotyczących badań naukowych lub prac rozwojowych.
Obowiązkowy zakres danych wymaganych w umowie o utworzeniu konsorcjum:
a) określenie stron umowy ze wskazaniem Lidera;
b) przedmiot umowy (zawarcie konsorcjum w celu realizacji wspólnego projektu badawczego);
c) okres trwania umowy - co najmniej do końca okresu umowy o dofinansowanie;
d) prawa i obowiązki stron;
e) sposób współdziałania stron, ponoszenia kosztów i zarządzania realizacją projektu badawczego;
f) podział prac pomiędzy członkami konsorcjum;
g) sposób korzystania z aparatury naukowo-badawczej zakupionej do realizacji projektu
badawczego;
h) określenie praw do własności intelektualnej będącej wynikiem realizacji projektu.

Na etapie składania wniosku wymagane jest przynajmniej zawarcie porozumienia lub podpisanie listu
intencyjnego w sprawie utworzenia partnerstwa/konsorcjum, które zawierać będzie
upoważnienie/pełnomocnictwo dla partnera wiodącego/lidera konsorcjum do złożenia wniosku
o dofinansowanie.
Pytanie 9: Premia za szerokie rozpowszechnianie – czy mój projekt może otrzymać premię jeśli
wyniki zostaną upowszechnione podczas jednej konferencji i zostanie opublikowany jeden artykuł
w czasopiśmie naukowym?
W przypadku ubiegania się o premię z tytułu tzw. szerokiego rozpowszechniania wyników projektu,
przyznawaną na podstawie art. 25 ust. 6 lit b (ii) Rozporządzenia 651/2014, konieczne jest wykazanie
w dokumentacji projektu, że w okresie 3 lat od zakończenia projektu wyniki projektu:
-

zostaną zaprezentowane na co najmniej 2 konferencjach, w tym na 1 konferencji naukowej
lub technicznej, lub

-

zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych
dotyczących branży tożsamej z branżą, w której realizowany był projekt, lub

-

zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego
lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu. Nie stanowi szerokiego
rozpowszechniania udostępnienie oprogramowania w niepełnej wersji, niezachowującej
wszystkich cech funkcjonalnych przypisanych wynikom prac badawczych

Dodatkowo, Beneficjent przedstawia, w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu,
sprawozdanie z rozpowszechniania wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych.
W sprawozdaniu Beneficjent wskazuje formy rozpowszechniania tych wyników wraz z dokumentami
potwierdzającymi przekazanie informacji społeczeństwu.
W powyższym przypadku (1 konferencja, 1 publikacja) warunek uzyskania premii nie zostanie
spełniony.
Pytanie 10: Czy właścicielka firmy może zatrudnić męża na umowę o pracę w ramach projektu?
ODPOWIEDŹ: Tak. W ramach konkursu RPLD.01.02.02-IP.02-10-030/17 istnieje możliwość
zatrudnienia członków rodziny na umowę o pracę.
Pytanie 11: Czy jedna osoba może przeprowadzać badania i jednocześnie zarządzać projektem?
ODPOWIEDŹ: Tak. W konkursie RPLD.01.02.02-IP.02-10-030/17 istnieje możliwość, aby jedna osoba
pełniła rolą badacza i jednocześnie zarządzała projektem. Łączne zaangażowanie personelu projektu,
niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków
własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.
Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w ramach kryterium merytorycznego Wykonalność
organizacyjna, ocenie podlega m.in. przyjęty model zarządzania projektem (w tym: kompetencje kadry
zarządzającej, właściwy podział zadań i obowiązków). Zaproponowane rozwiązanie, w którym zadania
w zakresie prac B+R i zarządzania projektem realizowane są przez tę samą osobę, będzie zatem
przedmiotem oceny eksperckiej.

Ponadto, należy mieć na uwadze, że wynagrodzenia personelu badawczego finansowane są w ramach
kategorii kosztów „wynagrodzenia”, zaś wynagrodzenia personelu zarządzającego – w ramach kosztów
pośrednich, finansowanych ryczałtowo.
Pytanie 12: Czy odkupiona licencja, mówimy tutaj o uzyskanym wcześniej patencie, może być
wykorzystywana na rzecz dalszych badań dofinansowanych w projekcie?
ODPOWIEDŹ: W ramach kryterium merytorycznego punktowego nr 1 Możliwość urynkowienia
wyników prac B+R oceniane jest m.in., czy realizacja projektu nie narusza praw własności przemysłowej
innych podmiotów.
Należy zatem przeanalizować na jakiej podstawie wnioskodawca ma prawo rozwijać rozwiązanie
chronione patentem. Wnioskodawca powinien odpowiednio udokumentować, że te kwestie zostały
wcześniej uregulowane, np. w umowie licencji.
Pytanie 13: Czy koszty pośrednie są weryfikowane przez COP?
ODPOWIEDŹ: W konkursie RPLD.01.02.02-IP.02-10-030/17 koszty pośrednie rozliczane są metodą
stawki ryczałtowej w wysokości 25% całkowitych bezpośrednich wydatków kwalifikowanych projektu
z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.
Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich dokumentów umożliwiających weryfikację
kwalifikowalności kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem wydatków rozliczanych stawką ryczałtową,
zatem koszty pośrednie nie są weryfikowane przez COP.
Pytanie 14: Czy koszty publikacji w czasopismach, udziału w konferencjach są kwalifikowalne?
ODPOWIEDŹ: Koszty publikacji w czasopismach i udziału w konferencjach są kwalifikowalne
w konkursie nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-030/17 w ramach kosztów pośrednich, rozliczanych stawką
ryczałtową.
Pytanie 15: Czy zawarcie umowy z podwykonawcą przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
zostanie uznane za rozpoczęcie realizacji projektu?
ODPOWIEDŹ: Rozpoczęcie prac może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie.
W przypadku zlecania usług badawczych w projekcie zewnętrznemu wykonawcy, za rozpoczęcie
projektu nie jest uważane i tym samym może mieć miejsce przed złożeniem wniosku o pomoc:
 przeprowadzenie procedury wyboru zewnętrznego wykonawcy (np. wystosowanie zapytania
ofertowego, złożenie oferty przez wykonawcę, ocena ofert), bez wiążącego wyboru
wykonawcy lub dostawcy, pod warunkiem, że Wnioskodawca w ogłoszeniu wszczynającym
postępowanie zastrzegł możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznaniu
mu środków pochodzących z budżetu UE
 zawarcie umowy warunkowej z wykonawcą prac B+R,
 podpisanie listów intencyjnych.
Pytanie 16: Co w przypadku gdy chcę rozpocząć procedurę wyboru Wykonawcy przed podpisaniem
umowy o dofinansowanie a po złożeniu wniosku o dofinansowanie? W jaki sposób mogę
opublikować zapytanie ofertowe?
Odpowiedź: Tak. Zgodnie z komunikatem z dnia 02.01.2018 r. zamieszczonym na stronie cop.lodzkie.pl
rozbudowano bazę konkurencyjności. W związku z powyższym, w przypadku gdy ze względu na
specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed
podpisaniem umowy o dofinansowanie, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia powyżej
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Pytanie 17: Czy w przypadku kiedy Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji projektów
B+R, natomiast dysponuje odpowiednią kadrą badawczą, posiadającą takie doświadczenie, to
warunek dotyczący posiadania doświadczenia w realizacji projektów B+R, wynikający z kryterium
merytorycznego punktowego nr 2 Wykonalność organizacyjna, może zostać uznany za spełniony?
ODPOWIEDŹ: Warunek ten w szczególnych przypadkach może zostać uznany za spełniony. Ocena
spełnienia kryteriów leży w gestii Komisji Oceny Projektów i zostanie dokonana na podstawie
całokształtu dokumentacji aplikacyjnej dostarczonej przez wnioskodawcę. Istotne może być np., czy
kadra badawcza, posiadająca doświadczenie, zatrudniona jest przez wnioskodawcę na podstawie
kodeksu pracy, czy też wnioskodawca dysponuje kadrą na innych zasadach.
Pytanie 18: Czy mogę na zakupionej infrastrukturze świadczyć usługi w ramach kontraktu z NFZ
(usługi, które nie mają charakteru usług badawczo-rozwojowych)?
ODPOWIEDŹ: Kwalifikowane są wyłącznie koszty amortyzacji aparatury badawczej w zakresie i przez
okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeśli zatem zakupiona infrastruktura
będzie wykorzystywana do realizacji projektu B+R oraz do innego rodzaju zadań (np. świadczenia usług
w ramach kontraktu z NFZ), należy w oparciu o odpowiednie wskaźniki oszacować stopień
wykorzystania tej infrastruktury na potrzeby projektu i uwzględnić w budżecie projektu koszty
amortyzacji tylko dla tej części. Dokumenty potwierdzające zakres wykorzystania infrastruktury
na potrzeby projektu mogą być weryfikowane przez COP. Nie ma możliwości zrefundowania wydatków
niezwiązanych z realizacją projektu, np. kosztów wykorzystania aparatury do świadczenia usług
w ramach kontraktu NFZ.

