
 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  2014 – 2020 

Zasady ubiegania się o wsparcie i prawidłowa realizacja projektu w ramach poddziałania 2.3.4 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 

 

Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania informacyjnego w dniu 12.07.2016 r. w Warszawie 

1. Od którego momentu koszty są kwalifikowane? 

Koszty są kwalifikowane od momentu, który został określony we wniosku 

o dofinansowanie. Teoretycznie możliwa jest sytuacja, że kwalifikowalność kosztów 

rozpocznie się już w pierwszy dzień po dniu złożenia wniosku, na własne ryzyko 

przedsiębiorcy. Sytuacja taka może być wynikiem pośpiechu w realizacji zadań lub 

ryzykiem wygaśnięcia prawa pierwszeństwa. 

2. Czy trzeba dostarczyć poświadczenie, że wniosek został zgłoszony w procedurze 

polskiej? 

Nie trzeba dawać takiego poświadczenia. Możliwe są dwie sytuacje. Albo 

przedsiębiorca składa wniosek do PARP i jeszcze nic nie zaczyna. W trakcie realizacji 

projektu dokona zgłoszenia polskiego (np. na drugi dzień po złożeniu projektu), 

a następnie zaczyna realizować projekt międzynarodowy. W konkursie PARP bierze 

pod uwagę tylko część międzynarodową. Druga możliwość- przedsiębiorca dokonuje 

zgłoszenia w Polsce przed dokonaniem zgłoszenia międzynarodowego i złożeniem 

wniosku o dofinansowanie do PARP. Następnie składa wniosek o dofinansowanie 

i zaczyna realizować projekt, przy czym wniosek obejmuje tylko zgłoszenie 

międzynarodowe. 

3. Czyli koszty związane z procedurą polską są niekwalifikowane? 

Tak- koszty obejmujące procedurę w Polsce są niekwalifikowane. 

4. Co się dzieje w przypadku, kiedy procedura będzie trwała dłużej niż do  

31.12.2023r.? 

Kwestia ta na chwilę obecną jest nieuregulowana i trudno wskazywać kierunki 

działań zaradczych. PARP rozważa, czy w takiej sytuacji nie powrócić do rozwiązań, 

które obowiązywały w konkursie 5.4.1 PO IG (z perspektywy 2007-2013), kiedy to 

zgłoszenie kończyło projekt, przy czym należy podkreślić, że nie jest to do końca 

dobre rozwiązanie, gdyż samo zgłoszenie, tak naprawdę o niczym nie świadczy. 

Drugą ewentualnością jest dopuszczenie zgłoszeń na Polskę. W chwili obecnej nie da 

się udzielić jednoznacznej odpowiedzi. 

5.  Jak podejdą Państwo do przypadków, kiedy koszt nie będzie przeszacowany tylko 

niedoszacowany?  



 

Generalnie jeśli koszt jest niedoszacowany, to przyjmuje się, że przedsiębiorca 

weźmie go na siebie i będzie musiał go ponieść z własnych środków. Gorsza sytuacja 

jest, kiedy koszt jest przeszacowany, co może rodzić różne pytania instytucji 

kontrolnych (np. NIK) o zasadność dopuszczenia takiego kosztu. W przypadku, kiedy 

koszt został określony na zbyt niskim poziomie, oceniający rozważają czy 

niedoszacowanie może mieć wpływ na zdolność podmiotu do realizacji projektu. 

Jeżeli niedoszacowanie jest ewidentne (skrajne), to wiemy, że cel nie zostanie 

osiągnięty np. wykonanie analizy rynkowej obejmującej 10 państw, która ma 

wykazać komercyjny sukces danego rozwiązania za 1 tys. PLN- wykonanie takiego 

zadania za taką kwotę jest po prostu niemożliwe. Ważne jest przewidzenie kosztów 

związanych z walidacją, jeśli ktoś nie uwzględni takiego kosztu, to, tak jakby zakładał, 

ze nie uzyska ochrony własności przemysłowej. Reasumując niedoszacowanie jest 

dla Państwa lepsze niż przeszacowanie kosztu. 

6. Pytanie natury technicznej dotyczącej generatora wniosków. Czy została 

wprowadzona usługa, żeby od razu zaznaczyć Państwa, w których będziemy się 

starać o ochronę (Państwa wchodzące w zakres PCT), gdyż do tej pory trzeba było 

wprowadzać te dane ręcznie, a nie automatycznie? 

Nie wprowadzono takiego rozwiązania. 

7.  Złożyliśmy projekt z prawa pierwszeństwa w Polsce, jest on już w fazie PCT, ale 

wniosek o dofinansowanie nie został póki co złożony. Czy można złożyć jeszcze 

wniosek?  

Jeżeli Państwo dokonali zgłoszenia międzynarodowego to należy uznać, że projekt 

się już rozpoczął. Gdyby taki wniosek został złożony, zostałby on odrzucony na etapie 

oceny formalnej z uwagi na rozpoczęcie realizacji przed dniem złożenia wniosku. 

8. Czy jest czas, który musi minąć od uzyskania patentu na terenie RP do złożenia 

wniosku i rozpoczęcia procedury międzynarodowej? 

W takim przypadku nie można już złożyć wniosku. Można składać wniosek jedynie do 

12 m-cy od dnia dokonania zgłoszenia w procedurze krajowej. Jak już Państwo 

dostaliście ochronę, to oznacza, że i prawo pierwszeństwa wygasło, w związku z tym 

nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie. 

9. Czy w przypadku rejestracji wspólnotowych wzorów przemysłowych, wymóg 

pierwszeństwa nieobowiązuje? 

Nie obowiązuje. 

11. Jeżeli w projekcie będzie np. 15 zgłoszeń wzorów przemysłowych, czy można 

rozpisać to jako jedno zadanie, czy dla każdego należy wyodrębnić oddzielne 

zadanie? 



 

W tym zakresie jest dowolność. Należy jednak zdefiniować koszty za poszczególnych 

badań. 

12. Czy w drugim modelu zwracane są opłaty sądowe z Sądu Wspólnotowych Znaków 

Towarowych i Wzorów Przemysłowych? (XXII Wydział Sądu Okręgowego w 

Warszawie) 

Niestety nie. Koszty są kwalifikowane jedynie w przypadku postępowania przed 

organem ochronnym (który udziela ochrony). 

13. Przedsiębiorstwo posiada zgłoszone dwa wzory użytkowe, natomiast nie było 

jeszcze zgłoszenia patentowego na terenie RP. W międzyczasie do firmy zgłosiło się 

kilka państw afrykańskich (przedstawiciele rządów), zainicjowano rozmowy. 

Pytanie dotyczy bezpiecznego kursu waluty. Czy w przypadku państw afrykańskich 

można posłużyć się walutami tj. dolar lub euro, w celu uniknięcia ryzyka wahań 

kursu walutowego, co w przypadku państw tego kontynentu jest dość 

powszechne? 

Proszę we wniosku uzasadnić sytuację społeczno-polityczno-ekonomiczną danego 

państwa lub ubiegać się o tryb ochrony regionalnej Afrykańskiej konwencji, gdzie 

opłaty ponosi się w dolarach i wtedy jest to łatwiejsze do przewidzenia. 

14. Kontynuując powyższy przykład. Nie wszędzie jest rzecznik patentowy. Kto 

w kontekście realiów afrykańskich może pełnić jego funkcję? Czy może być to 

osoba wskazana przez przedstawicieli ambasady Polskiej, o ile w danym Państwie 

taka istnieje, czy może przedstawiciel prawny? 

Taką funkcję może pełnić ten, który posiada uprawnienia do reprezentowania 

w oparciu o system prawny obowiązujący na danym terenie. 

15. Odnośnie pomocy de mimimis. Czy jest jakaś instytucja gdzie można sprawdzić 

limit dla danej firmy?  

Za każdym razem, kiedy podmiot dostaje taką pomoc do dostaje również stosowne 

zaświadczenie. Należy kontrolować poziom udzielonej pomocy. Pomocny może 

okazać się również portal Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

https://sudop.uokik.gov.pl/home, gdzie można sprawdzić limity pomocy. 

16. Czy przewidziany jest dyżur telefoniczny ekspertów?  

Tak. Rozpocznie się od 18 lipca i będzie prawdopodobnie realizowany w wymiarze 

dwóch dni w tygodniu. 

17. Kryteria rozstrzygające. Kiedy naukowcy są również dodatkowo prowadzącymi 

badania i publikują w różnych dostępnych czasopismach. Chodzi o koszty i nakłady 

finansowe na badania. Jak metodycznie do tego podejść?  

W projekcie musi być opisane co zostało ujęte w kosztach badawczych. Państwo 

sami określają metodologię kosztów na nakłady badawcze. Mogą to być np. 

https://sudop.uokik.gov.pl/home


 

wynagrodzenia, koszty zakupu odczynników, wyposażenia laboratoriów itp. Ponadto 

należy wykazać ile wynosi nominalnie nakład na działalność B+R w stosunku do 

całości kosztów operacyjnych. 

18. Czy w wydatkach B+R można zawrzeć koszty ochrony? 

Jest to uzależnione od metodologii przyjętej przez Wnioskodawcę. Warto podkreślić, 

że istnieją organy kontrolne, które będą chciały udowodnienia, że koszty związane 

z utrzymaniem ochrony są kosztami badawczymi. PARP nie jest jedyną instytucją, 

która może to kontrolować. 

19. Aktualnie zaliczki mają wynosić 40%. Na jaki okres udzielona zostaje zaliczka, gdyż 

we wzorze umowy mówi się o czasie rozliczenia zaliczki 3 m-ce?  

Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia zaliczki w wysokości co najmniej 70 % 

łącznej kwoty przekazanych transz zaliczki w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania 

transzy zaliczki na rachunek bankowy beneficjenta. Warunkiem otrzymania kolejnej 

transzy zaliczki jest rozliczenie przez beneficjenta co najmniej 70 % łącznej kwoty  

przekazanych dotychczas transz zaliczki. Rozliczenie zaliczek musi nastąpić najpóźniej 

w dniu złożenia wniosku o płatność końcową. W momencie rozliczenia zaliczek, 

zabezpieczenie będzie zwalniane. A zatem zabezpieczenie powinno obejmować co 

najmniej okres realizacji projektu. Podstawą są zapisy we wzorze umowy 

o dofinansowanie projektu §18 ust. 4. 

20. Publikacja. Wystarczy, że będzie robiona na bazie konkurencyjności czy też na 

stronie PARP?  

Wszelkie zapytania ofertowe prosimy zamieszczać na stronie 

https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ Nie ma już konieczności umieszczania 

zapytań na stronach PARP. 

21. Przez jaki okres winna widnieć informacja o uzyskaniu dofinansowania  projektu 

np. na stronach internetowych przedsiębiorstwa?  

Informacje tego typu powinny być publikowane od momentu podpisania umowy do 

zakończenia okresu trwałości tj. 3 lat od zakończenia realizacji projektu. 

22. Co w przypadku, kiedy procedura zapytania ofertowego będzie skierowana do 

wykonawców zagranicznych np. poszukiwanie rzecznika patentowego w Stanach 

Zjednoczonych? Czy zapytanie powinno być wtedy publikowane na bazie 

konkurencyjności w języku polskim?  

Zapytanie musi być opublikowane na bazie konkurencyjności. Z kolei w odniesie do języka w 

jakim ma być przygotowane zapytanie, należy do tego podejść w sposób logiczny tzn. jeżeli 

np. przygotujemy zapytanie kierowane do potencjalnych rzeczników w USA i będzie ono 

przygotowane w języku polskim, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że żaden rzecznik 

nie odpowie na takie zapytanie. Ponadto warto nadmienić, że baza konkurencyjności 

stanowi tylko miejsce upublicznienia oferty. Nic nie stoi na przeszkodzie, byście Państwo 

https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/


 

podesłali link do tego zapytania do potencjalnych wykonawców, którzy w ten sposób będą 

mieli szansę na zapoznanie się z tą ofertą. 

23. Czy postępowanie powinno poprzedzać rozpoczęcie danego etapu, zadania? 

Tak. Nie ma możliwości realizacji danego działania bez przeprowadzenia procedury, kiedy 

jest to wymagane. 

24. W przypadku zamówienia w przedziale 25 – 50 tys. Ma być opublikowane na 

stronie PARP-u czy beneficjenta?  

Na stronie PARP-u. Chodzi o to by do zapytania ofertowego miało dostęp jak najwięcej 

podmiotów. 

25. Czy w przypadku upublicznienia oferty istnieje konieczność wysyłania zapytania do 

trzech konkurentów?  

Nie ma takiej konieczności. 

26. Czy oferenci mogą odpowiedzieć mailowo na zapytanie? 

To Państwo definiują w treści zapytania w jakiej formie macie otrzymać ofertę, może 

się tam pojawić zapis o otrzymaniu oferty drogą mailową. 

27. Jeżeli projekt obejmuje ochronę w kilku krajach, to czy koszty rzeczników dla celów 

zapytania ofertowego sumuje się? 

Uwzględniając, że jest to ten sam typ zamówienia, nie powinno się dzielić takiego 

zamówienia na kilka mniejszych, by sztucznie zaniżyć wartość zamówienia, a tym 

samym uniknąć stosowania zasady konkurencyjności. Należy zadać sobie 

pomocnicze pytanie: czy jest firma/instytucja, która może przeprowadzić procedury 

w docelowych państwach? Jeśli tak, to nie wolno nam dzielić zamówienia. Co do 

zasady dla Państwa bezpieczeństwa powinni Państwo przyjąć najbardziej 

rygorystyczną procedurę, nawet jeśli docelowo okaże się, że po przeprowadzeniu 

procedury w każdym kraju będziecie mieli Państwo odrębnego wykonawcę. 

28. Jednym z kosztów kwalifikowanych jest koszt wstępnego orzeczenia rzecznika 

patentowego. To są koszty, które muszą być poniesione przed dniem złożenia 

wniosku o dofinansowanie. Czy w przypadku tego kosztu, aby on mógł być 

kwalifikowany, to ten rzecznik, który go przeprowadził musi być wybrany zgodnie z 

zasadą konkurencyjności? 

Zgodnie z umową, zasada konkurencyjności (w ograniczonej formie) musi być 

spełniona. A zatem zapytanie winno być wysłane co najmniej do trzech 

potencjalnych wykonawców, zapytanie powinno być umieszczone co najmniej na 

stronie beneficjenta oraz na stronach PARP. Nie mniej jednak przed podpisaniem 

umowy opublikowanie na stronach PARP może być utrudnione. W takich sytuacjach 

będą najprawdopodobniej udzielane indywidualne interpretacje- najlepiej w razie 

występowania takich przypadków kontaktować się ze specjalistami PARP. 



 

29. Pytanie dotyczy zaliczki i wymogu rozliczenia zaliczki wciągu trzech miesięcy od 

dnia jej otrzymania. Rozumiem, że za datę otrzymania należy uznać datę 

wpłynięcia pieniędzy na konto? 

Tak. 

30. Czy jest możliwa opcja, że zaliczka wpłynie na konto w trakcie realizacji zadania, 

pomimo, że wnioskowaliśmy o nią wcześniej (np. 1 miesiąc przed rozpoczęciem 

zadania), tak by była dostępna na rozpoczęcie zadania? 

Tak, taka opcja jest możliwa. 

31. Czy jest możliwa refundacja gdy nie ma jeszcze zaliczki?  

Tak dokonujemy refundacji wartości dofinansowania, wcześniej obowiązywał zapis, że 

można dokonać refundacji kosztów kwalifikowanych. 

32. Czy nie widzicie Państwo sprzeczności w sytuacji, gdzie przed podpisaniem umowy 

o dofinansowanie realizacji projektu wymaga się, by ponoszone koszty np. 

wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego były poprzedzone stosowaniem 

procedury zgodnie z zasadą konkurencyjności, która tak naprawdę jest wymogiem 

podpisanej umowy. A zatem pomimo, że umowa będzie podpisana później, to i tak 

istnieje wymóg stosowania procedur w niej zawartych przed jej podpisaniem- czy 

nie jest to sprzeczność? 

Nie ma tu sprzeczności, ponieważ przed podpisaniem umowy wiedzieli Państwo o tym, że 

takie procedury obowiązują, jest to dostępne na stronach PARP-u w dokumentacji 

konkursowej oraz wytycznych. 

33. Co jeśli było przeprowadzone postępowanie w sposób niezgodny z formą 

upublicznienia tj. na stronach PARP, przed pojawieniem się informacji na ten 

temat na stronach PARP-u? 

Nie możemy wymagać od Państwa upublicznienia na stronie PARP-u jeżeli przeprowadzili 

Państwo procedurę przed czerwcem 2016 r., a informacja o formie upublicznienia pojawiła 

się na stronach dopiero w czerwcu. Najlepiej jeżeli wyjaśnią i uzasadnią to Państwo pisemnie 

w PARP-ie. 

34. Gdzie szukać informacji czysto technicznych w jaki sposób mają być opisywane 

faktury? 

W wytycznych. 

 

 


