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Idź do spisu treści 

Pytanie 1: Czy wytworzona we własnym zakresie ale nie przez strukturę B+R w 

firmie (np. przez dział konstrukcyjny i projektowy) wiedza techniczna 

będzie traktowana jako wyniki prac B+R i może stanowić przedmiot 

wdrożenia przy wykorzystaniu dofinansowania z Poddziałania 1.3.1? 

Poprzez prace B+R według definicji znajdującej się w regulaminie 

konkursu należy rozumieć prace badawczo-rozwojowe, rozumiane jako 

badania naukowe i prace rozwojowe określone w art. 2 ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1620, z późn. zm.) oraz produkt – wyrób lub usługa będące efektem 

projektu stworzone w wyniku wdrożenia wyników prac B+R. 
 

Pytanie 2: Czy istnieje tabela/konkretny wykaz wyłączonych ze wsparcia numerów 

PKD działalności? 

Nie ma takiego wykazu/tabeli. 
 

Pytanie 3: Czy wyniki prac B+R muszą pochodzić od jednostek naukowych, czy nie 

ma tutaj określonych wymagań? 

W dokumentacji konkursowej nie ma specyficznych wymagań co do 

wykonawcy prac B+R. W Regulaminie konkursu określone są wymagania, 

które musi spełniać wnioskodawca. 
 

Pytanie 4: Z regulaminu konkursu wynika, iż „przedmiotem konkursu są projekty 

dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia 

innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez 

wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. Z tego 

wnioskuję, że Wnioskodawca powinien mieć już przeprowadzone prace 

badawczo-rozwojowe i w ramach projektu je wdrażać w celu 

opracowania produktu/usługi.  

Dodatkowo w kryteriach jest zapis: „Wnioskodawca dysponuje prawami 

do wyników prac B+R”- weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca 

wykazał, że jest w posiadaniu praw do wyników prac B+R lub przedstawił 

przedwstępną umowę w sprawie zakupu patentu, licencji, praw 

majątkowych do wyników prac badawczo-rozwojowych, które zapewnią 

mu odpowiedni poziom uprawnień, pozwalający na wykorzystanie 

wyników B+R zgodnie z opisem i celami projektu. 

 

1) Wobec powyższego, czy możliwy jest zatem scenariusz, iż 

Wnioskodawca dokonuje wcześniej zakupu patentu od jednostki 

naukowej i załącza do wniosku dokumentację z tym związaną  i w ramach 

projektu kwalifikuje wydatki związane z jego wdrożeniem w celu 

opracowania nowego produktu lub usługi?  

2) Czy istnieje gdzieś zapis dotyczący tego, iż prace badawczo-

rozwojowe mają być przeprowadzone samodzielnie czy na zlecenie? Czy 

może nie ma to znaczenia i w tym zakresie istnieje dowolność? 

Kwalifikowane są wydatki związane z wdrożeniem prac B+R kupionych  

w ramach patentu w celu opracowania nowego produktu lub usługi. 
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Zgodnie z kryterium merytorycznym nr 1  Innowacyjność produktowa: W 

ramach kryterium sprawdzane jest również czy projekt dotyczy wdrożenia 

wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez 

Wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, czy wdrożenia wyników 

nabytych przez Wnioskodawcę w ramach dostępnej oferty rynkowej. 

Możliwe jest przyznanie punktacji w odniesieniu do trzech podkryteriów:  

1. Charakter wdrażanych wyników B+R:  

a) dedykowane Wnioskodawcy, tj. przeprowadzone samodzielnie 

przez Wnioskodawcę lub na jego zlecenie – 5 pkt;  

b) ogólnodostępne na rynku, tj. nabyte (planowane do nabycia) przez 

Wnioskodawcę w ramach dostępnej oferty rynkowej – 3 pkt.  

 

Aby projekt spełnił podkryterium musi uzyskać w tym podkryterium co 

najmniej 3 pkt. 

 

W przypadku, gdy w ramach projektu wdrażane będą zarówno wyniki prac 

B+R dedykowanych wnioskodawcy, jak i wyniki prac B+R 

ogólnodostępne na rynku, możliwe będzie uzyskanie 5 punktów w tym 

podkryterium, o ile wnioskodawca wykaże, że wyniki prac B+R 

dedykowanych wnioskodawcy będą istotniejsze z punktu widzenia 

realizacji projektu i wdrożenia innowacji produktowej, niż wyniki prac 

B+R ogólnodostępne na rynku.  

 

Zawarta we wniosku charakterystyka rodzaju wyników prac B+R 

wdrażanych w ramach projektu oraz uzasadnienie ich zgodności z celami 

projektu muszą być zgodne z wybraną przez wnioskodawcę opcją 

określającą rodzaj wyników prac B+R wdrażanych w ramach projektu, tj. 

odpowiednio:  

- dedykowane Wnioskodawcy, czyli przeprowadzone samodzielnie przez 

Wnioskodawcę lub na jego zlecenie  

albo 

- ogólnodostępne na rynku, tj. nabyte (planowane do nabycia) przez 

Wnioskodawcę w ramach dostępnej oferty rynkowej.       
 

Pytanie 5: Proszę o podanie wysokości dofinansowania wydatków inwestycyjnych w 

% dla ww. konkursu w projekcie realizowanym w woj świętokrzyskim. Z 

zapisów w regulaminie polski wschodniej wynika ze dofinansowanie jest 

określone w mapie pomocy regionalnej. W przypadku woj 

świętokrzyskiego poziom dofinansowania wynosi 35%. Jednak zapis w 

regulaminie jest dla mnie dość nieprecyzyjny wiec proszę o potwierdzenie 

lub sprostowanie? 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu oraz Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy 

regionalnej na lata 2014-2020 dla województwa świętokrzyskiego 

maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej liczona jako 

stosunek wartości pomocy regionalnej, wyrażonej w ekwiwalencie dotacji 

brutto, do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą wynosi 35%,  

z zastrzeżeniem § 4 oraz § 5 tego rozporządzenia.  § 4 określa maksymalną 
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wartość pomocy regionalnej udzielanej na realizację dużego projektu 

inwestycyjnego, zaś § 5 określa Maksymalną intensywność pomocy 

regionalnej udzielanej małym lub średnim przedsiębiorcom, w rozumieniu 

ustalonym przez Komisję Europejską, z wyłączeniem nowych inwestycji o 

kosztach kwalifikowanych przekraczających 50 mln euro, podwyższa się o 

20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców 

oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich 

przedsiębiorców, w stosunku do maksymalnej intensywności określonej 

dla poszczególnych obszarów zgodnie z § 3. 

 

Tak więc jeśli przedsiębiorstwo ma status małego przedsiębiorstwa to 

pomoc może zostać zwiększona do poziomu 55%, jeśli zaś jest średnim 

przedsiębiorstwem to poziom maksymalnego dofinansowania może zostać 

zwiększony do wysokości 45%. 
 

Pytanie 6: Proszę o udzielenie informacji, jakie branże (sektory gospodarki) będą 

wykluczone z możliwości uzyskania dofinansowania w ramach: 

• Programu Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, w 

szczególności działania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP. Czy w 

związku z powyższym projekt dotyczący produkcji materiałów 

wybuchowych, broni i amunicji, może zostać wsparty w ramach 

Działania 1.3.1 POPW. 

Obligatoryjnym rezultatem projektów poddziałania 1.3.1 PO PW jest 

wdrożenie nowego innowacyjnego produktu, rozumiane jako 

wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco 

ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu, przy czym w 

założeniach poddziałania 1.3.1 POPW wspomniane wprowadzenie 

obejmuje również zorganizowanie jego sprzedaży. 

 

Zagadnienia związane z wprowadzeniem do obrotu gospodarczego 

wdrażanego produktu m.in. opis strategii marketingowej, prognozowana 

wielkość rynku, cena produktu, prognozowane przychody ze sprzedaży 

podlegają ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu.  

 

Jednocześnie wśród wskaźników rezultatu projektu zawarto wskaźnik 

informacyjny badający wzrost przychodów ze sprzedaży nowych lub 

udoskonalonych produktów.   

Biorąc powyższe pod uwagę, projekt dotyczący wyłącznie produkcji 

materiałów wybuchowych, broni i amunicji bez uwzględnienia ich 

sprzedaży – obrotu nie ma szans na uzyskanie pozytywnej oceny 

merytorycznej w odniesieniu do kryteriów: 

 

- Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu, 

- Prognoza finansowa wskazuje na opłacalność projektu. 

 

Tym samym projekt taki nie może uzyskać wsparcia w ramach 

poddziałania.  

 

Konkludując należy stwierdzić, że w ramach poddziałania 1.3.1 POPW 
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działalności niezwiązane z obrotem towarów, a ograniczające się 

wyłącznie do ich produkcji, nie będą mogły stanowić przedmiotów 

wspieranych projektów.   
 

Pytanie 7: Gdzie możemy znaleźć szerszą definicję ponadregionalnego powiązania 

kooperacyjnego? 

Ponadregionalne powiązanie kooperacyjne, do którego należy 

Wnioskodawca, spełnia warunki wymienione w opisie kryterium.   Na 

dzień złożenia wniosku o dofinansowanie:  

- do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców (ocena w oparciu o 

dokumenty ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, np. 

umowę/porozumienie powiązania kooperacyjnego);  

- przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych sektorach, 

tj. prowadząc działalność gospodarczą współpracują ze sobą w procesie 

tworzenia produktów lub usług o komplementarnym charakterze (ocena w 

oparciu o informacje przedstawione we wniosku o dofinansowanie); 

- działalność powiazania koordynowana jest przez podmiot zarządzający 

powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej (ocena w oparciu o formalne dokumenty ponadregionalnego 

powiązania kooperacyjnego);  

- w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą 

członkowie z co najmniej dwóch województw, w tym przynajmniej 

jednego z terenu Polski Wschodniej (ocena w oparciu o informacje 

przedstawione we wniosku o dofinansowanie);  

- na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie 

kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy (ocena w oparciu o 

formalne dokumenty ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego). 

 

Jednocześnie jednym z załączników jakie wnioskodawca musi załączyć do 

wniosku są dokumenty ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego np. 

umowa, porozumienie, statut lub inny dokument potwierdzający istnienie 

powiązania kooperacyjnego. 
 

Pytanie 8: Jakie korzyści powinny odnieść pozostałe podmioty wchodzące w skład 

powiązania kooperacyjnego? 

Projekt realizowany jest indywidualnie przez wnioskodawcę. Kryterium 

merytoryczne dostępu określa, że przedsiębiorcy należący do powiązania 

działają w pokrewnych sektorach, tj. prowadząc działalność gospodarczą 

współpracują ze sobą w procesie tworzenia produktów lub usług o 

komplementarnym charakterze (ocena w oparciu o informacje 

przedstawione we wniosku o dofinansowanie).  

Należy tutaj odnieść się do dwóch następujących kryteriów: Przedmiot 

projektu jest zgodny z obszarem działalności powiązania kooperacyjnego 

oraz jego celami rozwoju oraz Projekt ma pozytywny wpływ na 

działalność gospodarczą członków ponadregionalnego powiązania 

kooperacyjnego. Przedsięwzięcie zgłoszone do wsparcia przez MŚP 

powinno odpowiadać działalności powiązania kooperacyjnego oraz służyć 

realizacji celów rozwoju powiązania kooperacyjnego.  
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Ocena będzie dokonywana na podstawie informacji zawartych we 

wniosku, prezentujących cele ponadregionalnego powiązania 

kooperacyjnego wymienione w formalnym dokumencie powiązania. 

Z opisu przedstawionego przez wnioskodawcę celem spełnienia 

powyższych kryteriów będą wynikać jakie korzyści dla członków 

powiązania i jego rozwoju zostały zaplanowane i przedstawione przez 

wnioskodawcę. 
 

Pytanie 9:  Czy jako powiązanie kooperacyjne należy rozumieć m.in. klaster? Czy 

może to być spółka celowa działająca na rzecz tych podmiotów i 

świadcząca również usługi na rzecz podmiotów zewnętrznych? 

Kryterium merytoryczne dostępu nr 1 określa m.in., że do powiązania 

należy minimum 5 przedsiębiorców (ocena w oparciu o dokumenty 

ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, np. umowę/porozumienie 

powiązania kooperacyjnego). Nie jest określone, że powinien być to 

wyłącznie klaster. Ma to być formalne powiązanie przedsiębiorstw i z 

dokumentów powiązania/istnienia takiego powiązania powinna wynikać 

możliwość spełnienia kryteriów. 
 

Pytanie 10: Chciałbym się zapytać co w działaniu 1.3.1. "Wdrażanie innowacji przez 

MŚP" oznacza wymóg - "wchodzący w skład ponadregionalnego 

powiązania kooperacyjnego". Co jest rozumiane pod tym pojęciem i jak 

taka obecność w ww. organizacji musi być udokumentowana? Jaką 

formę prawną musi posiadać taka organizacja? 

Zgodnie z kryterium formalnym pkt. nr 4 Wnioskodawca musi być 

członkiem ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego od co najmniej 

6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Kryterium będzie weryfikowane 

na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy będącego integralną częścią 

wniosku o dofinansowanie. 

 

W kryteriach merytorycznych pkt. 1 Ocena czy Wnioskodawca należy do 

ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (Na dzień złożenia 

wniosku o dofinansowanie) będzie sprawdzane według następujących 

kryteriów:  

• do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców (ocena w oparciu o 

dokumenty ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, np. 

umowę/porozumienie powiązania kooperacyjnego);  

• przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych sektorach, 

tj. prowadząc działalność gospodarczą współpracują ze sobą w procesie 

tworzenia produktów lub usług o komplementarnym charakterze (ocena w 

oparciu o informacje przedstawione we wniosku o dofinansowanie);  

• działalność powiazania koordynowana jest przez podmiot zarządzający 

powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej (ocena w oparciu o formalne dokumenty ponadregionalnego 

powiązania kooperacyjnego);  

• w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą 

członkowie z co najmniej dwóch województw, w tym przynajmniej 

jednego z terenu Polski Wschodniej (ocena w oparciu o informacje 

przedstawione we wniosku o dofinansowanie);  
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• na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie 

kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy (ocena w oparciu o 

formalne dokumenty ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego).  

Jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie są dokumenty 

ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego np. umowa, porozumienie, 

statut lub inny dokument potwierdzający istnienie powiązania 

kooperacyjnego. Jeżeli chodzi o kwestie umowy/porozumienia powiązania 

kooperacyjnego to zgodnie z kryteriami wyboru nie jest wskazane jaka to 

ma być umowa (dokument ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego 

np. umowa, porozumienie, statut lub inny dokument potwierdzający 

istnienie powiązania kooperacyjnego. 
 

 

Pytanie 11: Firma, którą reprezentuję „przymierza się” do złożenia wniosku o 

dofinansowanie w ramach  PO Polska Wschodnia PODDZIAŁANIE 

1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP. 

W ramach programu planujemy wdrożyć innowacje produktową – 

uruchomić produkcję nowego rodzaju frontów meblowych (nie chodzi tu 

o nowy wzór, lecz o właściwości fizyko-chemiczne wyrobu tzn. zwiększona 

odporność na czynniki zewnętrzne – w tym przede wszystkim wilgoć). 

Aktualnie prowadzimy z jedną z uczelni (ma status JBR) zaawansowane 

rozmowy w zakresie opracowania dla nas technologii wytworzenia 

nowego typu frontu. 

Czy w ramach PO Polska Wschodnia PODDZIAŁANIE 1.3.1 Wdrażanie 

innowacji przez MŚP możemy częściowo dofinansować prace zlecone 

uczelni w zakresie opracowania technologii produkcji, tzn. czy możemy 

ten etap „podciągnąć” 

pod przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej” w ramach usługi 

doradczej w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji? 

 

Czy nasze powiązanie kooperacyjne może obejmować: 

•         Tartak – jako dostawca surowca 

•         Producent farb i lakierów, które używamy do produkcji frontów 

•         Dystrybutor naszych produktów – studio projektowe 

•         Firma regenerująca frezy używane do produkcji 

 

Czy z kooperantami musi być podpisana umowa, jeżeli tak to czy może 

być z każdym oddzielnie, czy musi być jedna? Co powinna zawierać w 

swojej treści taka umowa? 

Bardzo proszę o odpowiedź na powyższe pytania – pozwolą nam określić 

czy kwalifikujemy się na możliwość aplikowania w ramach PO Polska 

Wschodnia PODDZIAŁANIE 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP 

Przywołane przez Pana usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi 

wsparcia innowacji podlegające dofinansowaniu w ramach poddziałania 

1.3.1 POPW zdefiniowane są w rozporządzeniu 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 L187 z 26.06.2014 r.).  

I tak, przez:  
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1) usługi w zakresie innowacji rozumie się: 

„doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i 

ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, 

korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone”; 

natomiast  

2) usługi wsparcia innowacji oznaczają: 

„udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów 

bibliotecznych, badań rynku, korzystania z laboratoriów oraz znakowanie, 

testowanie i certyfikację jakości”; 

 

Pierwszą ze wskazanych podkategorii można rozważać jako właściwą dla 

sfinansowania planowanych przez Państwa „prac zleconych uczelni w 

zakresie opracowania technologii produkcji - wytworzenia nowego typu 

frontu” jedynie w przypadku, gdyby zakres usługi sprowadzał się 

wyłącznie do doradztwa związanego z opracowaniem technologii 

produkcji, tj. w efekcie usługi nie nastąpiłoby nabycie przez Państwa praw 

własności opracowanej przez wykonawcę technologii (w formie np. 

patentu, licencji, know-how). W innym przypadku, tj. gdyby wykonywane 

przez uczelnię zlecenie skutkowałoby nabyciem przez Państwa wartości 

niematerialnych lub prawnych, jako właściwą dla poniesienia 

przedmiotowego wydatku należałoby rozważyć kategorię przewidzianą w 

ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, tj.: 

 „nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, 

licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, które są 

niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R”.  

 

Należy przy tym pamiętać, że nabywane wartości muszą spełniać 

następujące, łączne warunki: 

a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie 

przedsiębiorcy otrzymującego pomoc, 

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, 

c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na 

warunkach rynkowych, 

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i 

pozostaną związane z projektem oraz pozostaną w jego przedsiębiorstwie 

przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu. 

Jednocześnie zwracam uwagę, że  łączna wartość kosztów 

kwalifikowalnych dotyczących wydatków wymienionych w ramach 

powyższej kategorii inwestycyjnej nie może przekroczyć 10% łącznej 

wartości kosztów kwalifikowalnych realizowanego projektu. 

 

Zwracam przy tym uwagę, że powyższa kategoria nie może dotyczyć 

kosztów nabycia wyników prac B+R podlegających wdrożeniu w ramach 

projektu, albowiem Wnioskodawca zobowiązany jest dysponować 

prawami do wyników prac B+R w sposób gwarantujący możliwość 

realizacji projektu w momencie składania wniosku o dofinansowanie. Tym 

samym koszt nabycia wyników prac B+R stanowiących przedmiot 

wdrożenia nie stanowi wydatku kwalifikowalnego do wsparcia w 

projekcie.  
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W odniesieniu do części zapytania dotyczącej powiązania kooperacyjnego 

uprzejmie informuję, iż w skład ponadregionalnego powiązania 

kooperacyjnego mogą wchodzić m.in. podmioty wymienione w Pana 

zapytaniu, jednak należy mieć na względzie, iż zgodnie z Kryteriami 

wyboru projektów, w szczególności: 

- kryterium formalnym specyficznym nr 2 „Członkostwo Wnioskodawcy w 

ponadregionalnym powiązaniu kooperacyjnym z Polski Wschodniej” oraz 

- kryterium merytorycznym nr 1 „Ponadregionalne powiązanie 

kooperacyjne, do którego należy Wnioskodawca, spełnia warunki 

wymienione w opisie kryterium”,  

 

Wnioskodawca musi być członkiem ponadregionalnego powiązania 

kooperacyjnego od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku 

o dofinansowanie.  

 

Ponadto ponadregionalne powiązanie kooperacyjne musi spełniać 

następujące warunki: 

- do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego należy minimum 5 

przedsiębiorców;  

- przedsiębiorcy należący do ponadregionalnego powiązania 

kooperacyjnego działają w pokrewnych sektorach, tj. prowadząc 

działalność gospodarczą współpracują ze sobą w procesie tworzenia 

produktów lub usług o komplementarnym charakterze; 

- działalność ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego 

koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem, który 

posiada siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 

- w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą 

członkowie z co najmniej 2 województw, w tym przynajmniej jednego z 

terenu Polski Wschodniej; 

- na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie 

kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy. 

Ocena spełnienia części z ww.  warunków  dokonywana będzie w oparciu 

o dokumenty ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, np. 

umowę/porozumienie powiązania kooperacyjnego załączone do wniosku o 

dofinansowanie.  

 

Nie istnieją szczegółowe wymogi jakie musi spełniać 

umowa/porozumienie powiazania kooperacyjnego, na punktację nie ma 

również bezpośredniego wpływu fakt, czy będzie to jedna, wielostronna 

umowa, czy też kilka bilateralnych umów koordynatora z uczestnikami.  

 

Dokumenty ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego powinny 

umożliwić weryfikację warunków podlegających ocenie w ramach badania 

spełniania kryterium merytorycznego nr 1 „Ponadregionalne powiązanie 

kooperacyjne, do którego należy Wnioskodawca, spełnia warunki 

wymienione w opisie kryterium.”, tj. np.: 

- do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego należy minimum 5 

przedsiębiorców;  
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- działalność ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego 

koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem, który 

posiada siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 

- na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie 

kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy. 
 

Pytanie 12: Mam następujące pytania w związku z planowanym do ogłoszenia 

konkursem 1.3.1. 

1) Czy planowanie otwarcia zakładu w woj. Podkarpackim w SSE, nie 

wpływa na możliwość ubiegania się o dotację na projekt wdrożeniowy? 

Nie są zrozumiałe dla mnie przepisy, gdyż uruchomienie działalności w 

SSE jest objęte pomocą publiczną, otrzymanie dotacji na wdrożenie 

inwestycji także. Czy nie ma tutaj konfliktu interesu? Jakie są limity 

owej pomocy? 

2) Zgodnie z wytycznymi koniecznym jest: Uczestnictwo Wnioskodawcy 

w ponadregionalnym powiązaniu kooperacyjnym z Polski Wschodniej. 

A przez to rozumie się: 

należący od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o 

dofinansowanie do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, 

które spełnia następujące warunki: 

• do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców; 

• przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych 

sektorach, tj. prowadząc działalność gospodarczą współpracują ze sobą 

w procesie tworzenia produktów (wyrobów lub usług) o 

komplementarnym charakterze; 

• działalność powiązania koordynowana jest przez podmiot zarządzający 

powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polski; 

• w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą 

członkowie z co najmniej 2 województw, w tym przynajmniej jednego z 

terenu Polski Wschodniej; 

• na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne 

powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy. 

Czy uczestnictwo http://www.zkp.pl/ stanowi spełnienie takich 

warunków? 

Co do zasady nie jest wykluczone korzystanie przez wnioskodawcę z 

pomocy publicznej pochodzącej z różnych źródeł przeznaczonej na różne 

przedsięwzięcia. Nie ma jednak możliwości dofinansowania tych samych 

kosztów w ramach różnych form pomocy publicznej, np. pomocy 

bezzwrotnej i preferencyjnych stawek czy zwolnień podatkowych. 

Ubiegając się o dofinansowanie wdrożenia innowacji w ramach 

poddziałania 1.3.1 POPW wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w 

szczególności: 

• Informacje w zakresie Pomocy de minimis oraz pomocy publicznej innej 

niż de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych wydatków 

kwalifikowalnych związanych z projektem, którego dotyczy wniosek; 

• Informacje, czy  w okresie 3 lat poprzedzających rozpoczęcie projektu, 

którego dotyczy wniosek Wnioskodawca realizował projekt inwestycyjny 

objęty pomocą w podregionie (NUTS 3), w którym będzie realizowany 



 

11 

 

 

projekt, którego dotyczy wniosek, 

• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną 

niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc 

de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

 

Ponadto niedopuszczalne jest również, aby projekt przedstawiony do 

wsparcia był elementem większego projektu, a nie przedsięwzięciem 

całościowym, co wykluczałoby go z możliwości uzyskania wsparcia. 

Należy mieć na uwadze poniższe zasady: 

• Zakaz finansowania tych samych wydatków kwalifikowalnych z 

różnych źródeł publicznych 

•  Zakaz sztucznego dzielenia projektu 

• Brak możliwości finansowania dużego projektu (dla którego 

maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu 

przekracza równowartość 50 mln EUR). 

 

Należy również pamiętać, że Projekt  musi zostać rozpoczęty po dniu 

złożenia wniosku o dofinasowanie. Na podstawie informacji 

przedstawionych we wniosku weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca nie 

rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o 

dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. W 

przypadku, gdy realizacja projektu została rozpoczęta przed lub w dniu 

złożenia wniosku o dofinansowanie, kryterium zostaje uznane za 

niespełnione. 

 

Ad.2 

Dla pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie niezbędne jest 

spełnienie m.in. kryterium formalnego specyficznego Członkostwo 

Wnioskodawcy w ponadregionalnym powiązaniu kooperacyjnym z Polski 

Wschodniej oraz kryterium merytorycznego Ponadregionalne powiązanie 

kooperacyjne, do którego należy Wnioskodawca, spełnia warunki 

wymienione w opisie kryterium.  

 

Udzielenie wiążącej odpowiedzi wyłącznie w oparciu o informacje 

zawarte na wskazanej stronie internetowej niestety nie jest możliwe. 

Oceny spełniania kryterium dokonuje Komisja Oceny Projektu, (w 

przypadku kryteriów merytorycznych przy udziale Panelu Ekspertów), w 

oparciu o złożony wniosek o dofinansowanie oraz wymagane załączniki.  

 

Poniżej przedstawiam mogący być pomocny wciąg z dokumentacji 

konkursowej, odnoszący się do kwestii poruszonej w Pana pytaniu. 

 

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektu: 

 

Nazwa kryterium Opis kryterium 

Członkostwo Wnioskodawcy w ponadregionalnym powiązaniu 

kooperacyjnym z Polski Wschodniej. Wnioskodawca będący MŚP 

jest członkiem ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego od co 

najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 
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Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia 

Wnioskodawcy będącego integralną częścią wniosku o dofinansowanie. 

Ponadregionalne powiązanie kooperacyjne, do którego należy 

Wnioskodawca, spełnia warunki wymienione w opisie kryterium. Ocena 

kryterium dokonywana będzie w oparciu o załączone do wniosku 

dokumenty. 

   Na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie:  

 do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców (ocena 

w oparciu o dokumenty ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, 

np. umowę/porozumienie powiązania kooperacyjnego);  

 przedsiębiorcy należący do powiązania działają w 

pokrewnych sektorach, tj. prowadząc działalność gospodarczą 

współpracują ze sobą w procesie tworzenia produktów lub usług o 

komplementarnym charakterze (ocena w oparciu o informacje 

przedstawione we wniosku o dofinansowanie); 

 działalność powiazania koordynowana jest przez podmiot 

zarządzający powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej (ocena w oparciu o formalne dokumenty 

ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego);  

 w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego 

wchodzą członkowie z co najmniej dwóch województw, w tym 

przynajmniej jednego z terenu Polski Wschodniej (ocena w oparciu o 

informacje przedstawione we wniosku o dofinansowanie);  

 na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie 

ponadregionalne powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 

miesięcy (ocena w oparciu o formalne dokumenty ponadregionalnego 

powiązania kooperacyjnego).  

Wyciąg ze wzoru wniosku o dofinansowanie: 

XIII. CHARAKTERYSTYKA PONADREGIONALNEGO 

POWIĄZANIA KOOPERACYJNEGO, DO KTÓREGO NALEŻY 

WNIOSKODAWCA 

Nazwa powiązania kooperacyjnego:   

Data podpisania porozumienia/umowy powiązania kooperacyjnego 

(rrrr/mm/dd):  

Data przystąpienia Wnioskodawcy do powiązania kooperacyjnego 

(rrrr/mm/dd):  

Wnioskodawca jest członkiem powiązania kooperacyjnego:  • krócej 

niż od 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie 

• od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o 

dofinansowanie 

Adres strony internetowej:   

Branża:  

Produkowane wyroby, usługi (główne):  

Cele działania powiązania kooperacyjnego: 

 

Opis sposobu współpracy członków powiązania kooperacyjnego w 

procesie tworzenia komplementarnych produktów (wyrobów lub usług):  

Lista podmiotów wchodzących w skład powiązania kooperacyjnego  

Lp. Nazwa podmiotu Województwo siedziby podmiotu
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 Rola podmiotu w powiązaniu 

1.    

2.    
 

 

Pytanie 13: Proszę o udzielenie informacji, jakie branże (sektory gospodarki) będą 

wykluczone z możliwości uzyskania dofinansowania w ramach: 

• Programu Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, w 

szczególności działania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP. 

• Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w 

szczególności poddziałania  2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. 

 

W projekcie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

(…) w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza 

Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-

2020, w art. 4.4 wskazano, iż pomoc finansowa nie może być udzielona 

na działalność w zakresie:  

1) produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych; 

2) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych; 

3) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją; 

3) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na 

automatach o niskich wygranych; 

4) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, 

substancji psychotropowych lub prekursorów. 

Czy w związku z powyższym projekt dotyczący produkcji materiałów 

wybuchowych, broni i amunicji, może zostać wsparty w ramach 

Działania 1.3.1 POPW. 

Obligatoryjnym rezultatem projektów poddziałania 1.3.1 PO PW jest 

wdrożenie nowego innowacyjnego produktu, rozumiane jako 

wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco 

ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu, przy czym w 

założeniach poddziałania 1.3.1 POPW wspomniane wprowadzenie 

obejmuje również zorganizowanie jego sprzedaży. 

 

Zagadnienia związane z wprowadzeniem do obrotu gospodarczego 

wdrażanego produktu m.in. opis strategii marketingowej, prognozowana 

wielkość rynku, cena produktu, prognozowane przychody ze sprzedaży 

podlegają ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu.  

 

Jednocześnie wśród wskaźników rezultatu projektu zawarto wskaźnik 

informacyjny badający wzrost przychodów ze sprzedaży nowych lub 

udoskonalonych produktów.   

 

Biorąc powyższe pod uwagę, projekt dotyczący wyłącznie produkcji 

materiałów wybuchowych, broni i amunicji bez uwzględnienia ich 

sprzedaży – obrotu nie ma szans na uzyskanie pozytywnej oceny 

merytorycznej w odniesieniu do kryteriów: 
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- Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu, 

- Prognoza finansowa wskazuje na opłacalność projektu. 

 

Tym samym projekt taki nie może uzyskać wsparcia w ramach 

poddziałania.  

 

Konkludując należy stwierdzić, że w ramach poddziałania 1.3.1 POPW 

działalności niezwiązane z obrotem towarów, a ograniczające się 

wyłącznie do ich produkcji, nie będą mogły stanowić przedmiotów 

wspieranych projektów. 
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Idź do spisu treści 
  

Pytanie 1: Czy każdy z członków powiązania kooperacyjnego może aplikować w 

ramach obecnego konkursu czy tylko jeden z członków? Zakładając 

oczywiście, że każdy z nich spełnia wszystkie przesłanki o których mowa 

w dokumentacji konkursowej. 

W ramach konkursu aplikować może każdy z członków powiązania 

kooperacyjnego pod warunkiem ze wnioski nie dotyczą tego samego 

przedmiotu projektu. 

 

Pytanie 2: Czy aby aplikować do poddziałania 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez 

MŚP trzeba mieć siedzibę bądź oddział na terenie polski wschodniej?  

Wnioskodawca  deklaruje,  że  prowadzi  działalność  gospodarczą  na  

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  potwierdzoną wpisem do 

odpowiedniego rejestru. W przypadku rejestru przedsiębiorców w 

Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) adres siedziby  lub  co  najmniej  

jednego oddziału znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W 

przypadku Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG) co  najmniej jeden adres wykonywania działalności 

gospodarczej znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Należy pamiętać, że miejsce realizacji projektu w ramach poddziałania 

1.3.1 musi znajdować się na terytorium co najmniej jednego województwa 

makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, 

podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie). 

 

Pytanie 3: Czy wniosek składany w odpowiedzi na konkurs może być złożony przez 

więcej niż jednego wnioskodawcę, to znaczy projekt partnerski złożony 

przez 2 podmioty wchodzące w skład ponadregionalnego powiązania 

kooperacyjnego? 

Wnioskodawcą jest mikro, mały lub średni przedsiębiorca należący do 

ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego. W związku z powyższym 

nie dopuszczalne jest aby Wnioskodawcą był więcej niż jeden 

przedsiębiorca należący do powiązania w ramach jednego projektu.  

Natomiast każdy przedsiębiorca należący do powiązania może złożyć 

projekt w ramach konkursu.      

 

Pytanie 4: W kryteriach działania   1.3.1 POPW pojawiają się kryteria podmiotowe 

dotyczące przedsiębiorcy - wnioskodawcy. 

Z dokumentów POPW wynika, że bierzemy pod uwagę definicję mikro 

lub małego przedsiębiorcy, określone w załączniku I do Rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

Kryteria te określają również sytuację gdy powiązane podmioty 

tratowane są jako jedno przedsiębiorstwo. 

W związku z powyższym mam pytanie, czy wskazane w działaniu 1.3.1 

kryteria minimalnego obrotu i zatrudnienia dotyczą przedsiębiorcy w 

rozumieniu UE 651/2014, tj także powiązanych podmiotów 
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traktowanych jak jedno przedsiębiorstwo? Czy też dla określenia 

kryteriów minimalnych stosowana jest inna definicja niż maksymalnych 

(wynikająca ze statusu MŚP)? 

W ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP trzecie 

kryterium formalne odnoszące się do Wnioskodawcy wskazuje, że 

powinien on posiadać status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy 

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 L187 z 26.06.2014 r.). Definicje i zasady określone w załączniku I do 

ww. rozporządzenia mają   zastosowanie tylko i wyłącznie do określenia 

statusu (kategorii) przedsiębiorcy. 

 

Wymagania dotyczące wielkości zatrudnienia (Kryterium formalne 

specyficzne nr 2) oraz wysokości przychodów wnioskodawcy (Kryterium 

formalne specyficzne nr 3) odnoszą się bezpośrednio do podmiotu 

aplikującego o środki, tzn. dla ich wykazania wnioskodawca nie może 

posługiwać się np. danymi skonsolidowanymi grupy kapitałowej, 

wybranych spółek zależnych lub dominujących. 

 

Pytanie 5: Czy ze względu na fakt, że beneficjentem w powyżej wspomnianym 

konkursie może być MŚP wchodzące w skład ponadregionalnego 

powiązania kooperacyjnego – takie powiązanie może być zawiązane 

bezpośrednio przez złożeniem wniosku czy przedsiębiorca powinien być 

członkiem takiego powiazania np. klastra na jakiś czas przed 

przystąpieniem do konkursu ? 

Na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie 

kooperacyjne powinno funkcjonować od co najmniej 12 miesięcy, 

natomiast Wnioskodawca musi być członkiem takiego powiązania od co 

najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

Pytanie 6: W związku z przygotowaniem się do złożenia projektu w ramach  POPW 

2014-2020 poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP mam 

pytanie czy w ramach powyższego konkursu mogą brać udział jednostki 

prowadzące przedszkola (przedsiębiorcy z odpowiednim wpisem), które w 

ramach wspólnej współpracy /powiązań kooperacyjnych tworzą nowy 

model /metodę nauczania skierowaną  do dzieci z dysfunkcjami. 

Celem poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej jest zwiększenie potencjału MSP działających w ramach 

ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych w zakresie zdolności do 

realizowania procesów innowacyjnych. Cel ten będzie realizowany dzięki 

wsparciu tworzenia innowacyjnych produktów poprzez wdrożenie 

wyników prac B+R przez MŚP. Nie ma formalnych przeciwwskazań dla 

udzielenia wsparcia przedsiębiorcy prowadzącemu przedszkole, jednakże 

zarówno projekt jak i sam Wnioskodawca ubiegający się o otrzymanie 

wsparcia w ramach poddziałania będzie szczegółowo oceniony przez 

Komisję Oceny Projektów, w tym Panel Ekspertów.  W związku z bardzo 

ogólnym poziomem Państwa pytania, w ramach wyjaśnienia zwracamy 
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uwagę na niektóre elementy podlegające ocenie na podstawie kryteriów 

wybory projektów dla poddziałania 1.3.1 POPW. 

 

• Wnioskodawca osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 

600 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w 

okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie 

wsparcia. 

• Ponadregionalne powiązanie kooperacyjne, do którego należy 

Wnioskodawca, spełnia warunki wymienione w opisie kryterium tj: 

 Na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie:  

 do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców (ocena w 

oparciu o dokumenty ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, np. 

umowę/porozumienie powiązania kooperacyjnego);  

 przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych 

sektorach, tj. prowadząc działalność gospodarczą współpracują ze sobą w 

procesie tworzenia produktów lub usług o komplementarnym charakterze 

(ocena w oparciu o informacje przedstawione we wniosku o 

dofinansowanie); 

 działalność powiazania koordynowana jest przez podmiot 

zarządzający powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej (ocena w oparciu o formalne dokumenty 

ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego);  

 w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą 

członkowie z co najmniej dwóch województw, w tym przynajmniej 

jednego z terenu Polski Wschodniej (ocena w oparciu o informacje 

przedstawione we wniosku o dofinansowanie);  

 na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne 

powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy (ocena 

w oparciu o formalne dokumenty ponadregionalnego powiązania 

kooperacyjnego).  

• Projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z 

rozporządzeniem KE nr 651/2014. 

Zgodnie z rozporządzeniem KE nr 651/2014 pomoc może być przyznana 

dla MSP na dowolną formę inwestycji początkowej, tj. jedną z 

następujących form: 

- 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. 

Ocenie podlega, czy projekt obejmuje jedną ze wskazanych form 

inwestycji początkowej. 

W przypadku ubiegania się o pomoc na zasadniczą zmianę procesu 
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produkcji koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji 

aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu 

poprzedzających trzech lat obrotowych. W przypadku ubiegania się o 

pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne 

muszą przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie 

wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym 

poprzedzającym rozpoczęcie prac. 

 

Aby Projekt został zakwalifikowany do wsparcia musi zostać oceniony 

pozytywnie we wszystkich kryteriach formalnych oraz przejść pozytywnie 

ocenę merytoryczną. Na ocenie merytorycznej projekt możne uzyskać 

maksymalnie 43 pkt, w tym 5 pkt. za spełnienie kryteriów 

merytorycznych dostępowych oraz 38 pkt. za kryteria merytoryczne 

rankingujące. Żeby projekt mógł zostać rekomendowany do 

dofinansowania, należy uzyskać 5 pkt. w kryteriach merytorycznych 

dostępowych oraz co najmniej 24 pkt. w kryteriach merytorycznych 

rankingujących, co stanowi ok. 63% możliwej do uzyskania punktacji. 

 

Pytanie 7: Mam pytanie dotyczące zatrudnienia co najmniej 5 pracowników w 

ostatnim roku obrotowym. 

1) Czy zarząd, który pełni swoją funkcję w oparciu o powołanie w drodze 

uchwały zgromadzenia wspólników i nie pobiera z tego tytułu żadnego 

wynagrodzenia może być wliczany do liczby pracowników? 

2) W zarządzeniu jest mowa o liczbie zatrudnionych pracowników anie 

ma odniesienia do liczby etatów. Czy w związku z tym , jeśli firma 

zatrudnia na umowie o pracę 5 pracowników na części etatu to spełnia 

kryterium czy też nie? 

3) W zarządzeniu nie ma także odniesienia czy mają być to pracownicy 

zatrudnienie na umowę o prace czy inne formy zatrudnienia np. umowa 

zlecenie. Czy pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie także mogą być 

brani do spełnienia kryterium? 

Ad. 1 

Nie. Podstawowym wymogiem w zakresie weryfikacji tego kryterium jest 

podpisana umowa o pracę w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy. Powołanie 

w drodze uchwały skutkuje jedynie powstaniem stosunku 

organizacyjnego,  dla powstania stosunku pracy – wymaganego  

przedmiotowym kryterium - niezbędna jest dodatkowa czynność prawna 

w postaci zawarcia umowy o pracę.  

 

Ad.2  

Nie. Zgodnie z opisem przedmiotowego kryterium, przy ocenie jego 

spełnienia pod uwagę bierze się średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu 

na pełne etaty w ostatnim zamkniętym roku obrotowym trwającym 

przynajmniej 12 miesięcy. Zwracam uwagę, że przy obliczaniu 

zatrudnienia uwzględnia się etaty częściowe, jednak nie podlegają one 

zaokrągleniu do pełnych jednostek. 

 

Ad. 3 

Nie. Zgodnie z opisem przedmiotowego kryterium, przy ocenie jego 
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spełnienia pod uwagę bierze się średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu 

na pełne etaty, tj. w oparciu o umowę o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy Kodeks Pracy. 

Umowy zlecenia i umowy o dzieło nie są brane pod uwagę jako formy 

spełniające kryterium. 
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Idź do spisu treści 

Pytanie 1: Regulamin konkursu wskazuje, że kosztami kwalifikowanymi jest 

nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, 

licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, które są 

niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R. 

Pytanie brzmi: Czy kwalifikowane jest również nabycie gotowych 

wyników prac B+R? Czy muszą one być już nabyte lub wytworzone we 

własnym zakresie przed złożeniem wniosku i są kosztem 

niekwalifikowanym? 

Dofinansowaniu będą podlegały projekty realizowane na terytorium co 

najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej 

dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia 

innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez 

wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. 

 

Prace B+R będące przedmiotem wdrożenia stanowią koszt 

niekwalifikowany i mogą być wytworzone we własnym zakresie lub 

nabyte przez Wnioskodawcę w ramach dostępnej oferty rynkowej albo też 

planowane do nabycia. Wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy 

złożyć dokumenty potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę praw 

własności do wyników prac B+R albo przedwstępna umowa w sprawie 

zakupu patentu, licencji, praw majątkowych do wyników prac badawczo-

rozwojowych. Jeżeli chodzi o koszty kwalifikowane projektu odnoszące 

się do nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, 

licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej to mogą 

być to koszty kwalifikowane pod warunkiem że są niezbędne do 

wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R (stanowiących 

przedmiot wdrożenia), jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: 

a)         będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie 

przedsiębiorcy otrzymującego pomoc, 

b)         będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, 

c)         będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na 

warunkach rynkowych, 

d)         będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i 

pozostaną związane z projektem oraz pozostaną w jego przedsiębiorstwie 

przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu. 

 

Koszty te nie mogą przekroczyć 10% łącznej wartości kosztów 

kwalifikowalnych realizowanego projektu. 
 

Pytanie 2: Czy inwestycja realizowana w związku z operacją może obejmować 

inwestycję w obcy środek trwały. Ogólny opis: spółka zamierza 

zainstalować linię produkcyjną w celu produkcji innowacyjnego 

produktu x. Spółka w tym celu wydzierżawiła halę produkcyjną na okres 

10 lat. Inwestycja objęta projektem ma polegać na zakupie linii 

produkcyjnej która następnie zostanie zainstalowana w tym magazynie, 

nabyciu projektów technologicznych, analiz, licencji na 

oprogramowanie do obsługi linii produkcyjnej itd. Linia produkcyjna 
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może być zdemontowana i przeniesiona w inne miejsce. Inwestycja 

obejmie również koszty modernizacji hali typu: przebudowa hali w celu 

dostosowania jej do Linii produkcyjnej, wykonanie instalacji, wjazdów. 

Czy w takim wypadku w/w koszty będą kosztami kwalifikowanymi? 

Zgodnie z instrukcja do wypełniania wniosku o dofinasowanie projektu 

wnioskodawca powinien określić miejsce lokalizacji projektu poprzez 

podanie informacji dotyczących co najmniej województwa, powiatu, 

gminy i miejscowości oraz wskazać właściwy  Podregion (NUTS 3) 

poprzez wybranie jednej opcji z listy. Przez lokalizację projektu należy 

rozumieć miejsce, w którym projekt będzie wdrażany (prowadzone będą 

prace inwestycyjne). W przypadku, gdy charakter projektu wymaga 

instalowania lub umieszczania zakupywanych rzeczy w różnych 

miejscach prowadzonej działalności (gminach, powiatach, 

województwach) należy uznać, że głównym miejscem realizacji projektu 

jest miejsce, gdzie realizowana jest jego największa (wartościowo) lub 

najistotniejsza (z punktu celu realizacji projektu) część. 

 

We wniosku należy wskazać tytuł prawny do nieruchomości, w której 

projekt będzie zlokalizowany. Należy określić, jakim tytułem prawnym do 

nieruchomości dysponuje przedsiębiorca (własność, użytkowanie 

wieczyste, dzierżawa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze 

lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, najem, itp.) oraz określić, w 

jaki sposób jest ono ograniczone (czasowo, na rzecz innego podmiotu, 

itp.). 

 

W związku z powyższym co do zasady nie ma przeciwskazań, aby 

miejscem realizacji projektu była dzierżawiona hala, ale istotne jest aby na 

okres realizacji projektu oraz okres jego trwałości Beneficjent posiadał 

tytuł prawny do dysponowania tą halą a wydatki planowane do 

poniesienia były zgodne z katalogiem kosztów kwalifikowanych projektu 

dostępnym w regulaminie konkursu. 
 

 

Pytanie 3: Czy istnieje możliwość odliczenia rat leasingu, dotyczącego zakupu 

maszyn. Czy jest taka możliwość i czy będzie to koszt kwalifikowalny? 

Zgodnie z regulaminem konkursu § 5 ust. 6 pkt 5: raty spłaty kapitału 

środków trwałych, innych niż określone w pkt 4 poniesione przez 

korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości 

kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału środków 

trwałych, innych niż określone w pkt 4, należną finansującemu z tytułu 

umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na 

korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, o ile we wniosku jest 

wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia 

kosztu. 

Jednakże proszę zwrócić uwagę, że maksymalny czas realizacji projektu 

w ramach niniejszego działania to 30 miesięcy. W związku z tym koszty 

kwalifikowane spłaty rat leasingu mogą być kwalifikowane jedynie 

podczas trwania projektu. 
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Pytanie 4: Wnioskodawca X w ramach projektu chce między innymi wybudować 

halę produkcyjną.  

 Czy w okresie trwałości przedsięwzięcia Wnioskodawca X będzie mógł 

na powierzchni hali dostawiać nowe maszyny/urządzenia, które nie będą 

elementem projektu dofinansowanego w ramach Poddziałania 1.3.1 

POPW, jednak będą odzwierciedlać chęć rozwoju przedsiębiorstwa i 

sprostania przez niego nowo pojawiającym się wymaganiom rynkowych?  

Nie jest możliwe w okresie trwałości jak i realizacji projektu 

wykorzystywanie hali (wydatku kwalifikowanego) do celów 

niezwiązanych z projektem. 

  

Co do zasady możliwa jest jednak sytuacja kiedy wnioskodawca na etapie 

aplikowania określi we wniosku, że tylko część budynku/hali będzie 

wykorzystywana do projektu i w takim przypadku proporcjonalnie 

procentowo obliczyć koszty w stosunku do ogólnej wielkości danej 

nieruchomości. 

  

Należy pamiętać, iż Wydatkami kwalifikowalnymi do objęcia wsparciem 

są tylko takie wydatki, które są niezbędne do prawidłowej realizacji 

projektu, są bezpośrednio związane z projektem. Wydatki planowane do 

poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem 

muszą być kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia 

zakresu i celu projektu.  

Kategorie wydatków kwalifikowalnych muszą być zgodne z katalogiem 

określonym w Regulaminie konkursu. Wydatki niekwalifikowalne są w 

całości finansowane ze środków własnych wnioskodawcy. 

Jednocześnie Beneficjent zobowiązuje się zachować trwałość Projektu, o 

której mowa w art. 71 rozporządzenia ogólnego przez okres trzech lat. 

Okres trwałości projektu rozpoczyna się od dnia zakończenia realizacji 

Projektu. 
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Idź do spisu treści 

Pytanie 1: Zakładając scenariusz, że powiązanie kooperacyjne pomiędzy 

przedsiębiorstwami w sensie funkcjonalnym (tj. współdziałanie w 

produkcji produktów komplementarnych) istniało co najmniej 12 m-cy 

przed dniem złożenia wniosku i spełniało wszystkie kryteria konkursowe 

lecz nie jest do tej pory sformalizowane umową lub porozumieniem gdzie 

stroną są wszystkie podmioty współpracujące to: Czy zawarcie obecnie 

takiej umowy lub porozumienia wraz z udokumentowaniem faktycznej 

współpracy (np. faktur, umów dostaw podzespołów) przez okres co 

najmniej 12 m-cy przed dniem złożenia wniosku będzie uznane za 

spełnienie warunku dopuszczającego do aplikowania w ramach 

Poddziałania 1.3.1? Podkreślam tutaj istotną kwestię, że istnieje bardzo 

dużo przedsiębiorstw z sektora MŚP, które są podmiotami powiązania 

kooperacyjnego o jakim mowa w dokumentacji konkursowej lecz 

powiązania te mają najczęściej charakter współpracy wzajemnej w 

oparciu o kilka, kilkanaście dwustronnych umów długoterminowych a 

nie umowy lub porozumienia gdzie stroną są wszystkie podmioty biorące 

udział w produkcji produktów komplementarnych. Warto byłoby nie 

wykluczać ich z możliwości starania się o dofinansowanie tylko ze 

względu na fakt, iż nie zawarły wcześniej umowy/porozumienia, które 

spełnia wszystkie formalne wymogi dokumentacji konkursowej której 

ostateczny kształt do niedawna nie był znany. 

Powiązanie kooperacyjne musi spełniać warunki określone w kryterium 

merytorycznym dostępu nr 1 „Ponadregionalne powiązanie kooperacyjne, 

do którego należy Wnioskodawca, spełnia warunki wymienione w opisie 

kryterium”. 

 

Na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie: 

- do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców (ocena w oparciu o 

dokumenty ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, np. 

umowę/porozumienie powiązania kooperacyjnego); 

- przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych 

sektorach, tj. prowadząc działalność gospodarczą współpracują ze sobą w 

procesie tworzenia produktów lub usług o komplementarnym charakterze 

(ocena w oparciu o informacje przedstawione we wniosku o 

dofinansowanie); 

- działalność powiazania koordynowana jest przez podmiot zarządzający 

powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej (ocena w oparciu o formalne dokumenty ponadregionalnego 

powiązania kooperacyjnego); 

- w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą 

członkowie z co najmniej dwóch województw, w tym przynajmniej 

jednego z terenu Polski Wschodniej (ocena w oparciu o informacje 

przedstawione we wniosku o dofinansowanie); 

- na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne 

powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy (ocena 

w oparciu o formalne dokumenty ponadregionalnego powiązania 
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kooperacyjnego). 

 

Ponadto przedsięwzięcie zgłoszone do wsparcia przez MŚP powinno 

odpowiadać działalności powiązania kooperacyjnego oraz służyć 

realizacji celów rozwoju powiązania kooperacyjnego. 
 

Pytanie 2: Co PARP rozumie pod pojęciem "tworzenie innowacyjnych 

produktów"? Czy chodzi o produkt końcowy który zostanie skierowany 

na rynek i będzie posiadać cechy innowacyjności czy chodzi o sposób 

jego wytworzenia np. zastosowanie nowych innowacyjnych technik 

produkcji? 

Jeżeli chodzi o innowacyjność produktu to do oceny kryterium przyjmuje 

się definicję innowacji określoną w podręczniku OECD „Podręcznik 

Oslo”, zgodnie z którą przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do 

praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w 

odniesieniu do produktu (wyrobu lub usługi), procesu, marketingu lub 

organizacji. Mając na względzie realizację celów i osiągnięcie 

wskaźników przewidzianych w POPW, dofinansowanie może otrzymać 

wyłącznie projekt, który dotyczy innowacji produktowej. W ramach 

poddziałania będą wspierane projekty innowacyjne co najmniej na skalę 

krajową (Polski), natomiast premiowane będą projekty dotyczące 

innowacji na skalę europejską (rynki krajów członkowskich Unii 

Europejskiej oraz EFTA) tzn. objęty wdrożeniem produkt charakteryzuje 

się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i 

funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku 

europejskim (rynki krajów członkowskich Unii Europejskiej i EFTA). W 

trakcie oceny premiowane będą projekty o poziomie innowacyjności 

wykraczającym poza skalę kraju (Polski) oraz projekty z wysokich i 

średnio wysokich technologii określonych przez EUROSTAT na 

podstawie rodzajów działalności wytwórczej. Zagadnienie dotyczące 

innowacyjności produktu opisuje kryterium merytoryczne rankingujące nr 

1. 
 

Pytanie 3: Czy klaster budowlany, który spełnia wyznaczone przez Państwa 

kryteria, można uznać za powiązanie kooperacyjne? 

 

W kryteriach merytorycznych znajduje się zapis, iż liczba min. 5 

przedsiębiorców powiązania kooperacyjnego będzie oceniana na 

podstawie umowy/porozumienia powiązania kooperacyjnego - czy jeśli 

w/w dokumenty nie wskazują liczby podmiotów, możliwe jest 

przedstawienie zaświadczenia określającego liczbę podmiotów 

powiązania czy też wydruk ze strony internetowej? 

Nie jest istotna nazwa powiązania (klaster, fundacja czy stowarzyszenie) – 

ważne jest, żeby podmioty tworzące powiązanie spełniały wymogi 

powiązania kooperacyjnego.  

Zgodnie z kryterium Wnioskodawca musi być członkiem powiązania od 

co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Kryterium będzie 

weryfikowane na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy będącego 

integralną częścią wniosku o dofinansowanie. 
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Z kolei w  kryteriach merytorycznych pkt. 1 czytamy, że ocena czy 

Wnioskodawca należy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego 

(Na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie) będzie sprawdzane według 

następujących kryteriów:  

• do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców (ocena w 

oparciu o dokumenty ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, np. 

umowę/porozumienie powiązania kooperacyjnego);  

• przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych 

sektorach, tj. prowadząc działalność gospodarczą współpracują ze sobą w 

procesie tworzenia produktów lub usług o komplementarnym charakterze 

(ocena w oparciu o informacje przedstawione we wniosku o 

dofinansowanie);  

• działalność powiazania koordynowana jest przez podmiot 

zarządzający powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej (ocena w oparciu o formalne dokumenty 

ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego);  

• w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą 

członkowie z co najmniej dwóch województw, w tym przynajmniej 

jednego z terenu Polski Wschodniej (ocena w oparciu o informacje 

przedstawione we wniosku o dofinansowanie);  

• na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne 

powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy (ocena 

w oparciu o formalne dokumenty ponadregionalnego powiązania 

kooperacyjnego).  

 

Jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie są dokumenty 

ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego np. umowa, 

porozumienie, statut lub inny dokument potwierdzający istnienie 

powiązania kooperacyjnego. Jeżeli chodzi o kwestie 

umowy/porozumienia powiązania kooperacyjnego to zgodnie z kryteriami 

wyboru nie jest wskazane jaka to ma być umowa (dokument 

ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego np. umowa, 

porozumienie, statut lub inny dokument potwierdzający istnienie 

powiązania kooperacyjnego. 
 

Pytanie 4: Czy wg wytycznych konkursu oddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji 

przez MŚP, Program Polska Wschodnia spełniamy warunek 

uczestnictwa w ponadregionalnym powiązaniu kooperacyjnym? 

Jesteśmy od kilku lat członkiem Izby Przemysłowo - Handlowej w 

Rzeszowie, która zrzesza ponad 170 firm ( w tym firmy z woj. Opolskiego 

oraz Małopolskiego). 

Zgodnie z kryterium formalnym - specyficznym nr 4 Członkostwo 

Wnioskodawcy w ponadregionalnym powiązaniu kooperacyjnym z Polski 

Wschodniej:  

 

Wnioskodawca będący MŚP jest członkiem ponadregionalnego 

powiązania kooperacyjnego od co najmniej 6 miesięcy przed dniem 

złożenia wniosku. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie 

oświadczenia Wnioskodawcy będącego integralną częścią wniosku o 
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dofinansowanie. 

 

Zgodnie z kryterium merytorycznym dostępu nr 1 Ponadregionalne 

powiązanie kooperacyjne, do którego należy Wnioskodawca, spełnia 

warunki wymienione w opisie kryterium: 

 

Na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie:  

• do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców (ocena w 

oparciu o dokumenty ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, np. 

umowę/porozumienie powiązania kooperacyjnego);  

• przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych 

sektorach, tj. prowadząc działalność gospodarczą współpracują ze sobą w 

procesie tworzenia produktów lub usług o komplementarnym charakterze 

(ocena w oparciu o informacje przedstawione we wniosku o 

dofinansowanie);  

• działalność powiazania koordynowana jest przez podmiot 

zarządzający powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej (ocena w oparciu o formalne dokumenty 

ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego);  

• w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą 

członkowie z co najmniej dwóch województw, w tym przynajmniej 

jednego z terenu Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, 

świętokrzyskie i warmińsko – mazurskie) (ocena w oparciu o informacje 

przedstawione we wniosku o dofinansowanie);  

• na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne 

powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy (ocena 

w oparciu o formalne dokumenty ponadregionalnego powiązania 

kooperacyjnego).  

Przedsięwzięcie zgłoszone do wsparcia przez MŚP będącego członkiem 

ponadregionalnego  powiązania  kooperacyjnego powinno  zawierać  się 

w ramach  celów  rozwojowych  tego  powiązania  oraz  być  związane z 

obszarem jego specjalizacji. 

 

Jednocześnie jednym z załączników jakie wnioskodawca musi załączyć 

do wniosku są dokumenty ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego 

np. umowa, porozumienie, statut lub inny dokument potwierdzający 

istnienie powiązania kooperacyjnego. 

 

Proszę mieć jednak na uwadze, że na tym etapie oraz na podstawie 

informacji wskazanych w zapytaniu nie można dokonać oceny czy 

kryterium jest spełnione. Ocena jest dokonywana przez Komisję 

konkursową, na podstawie treści zawartej we wniosku oraz załączników 

dołączonych do wniosku. 
 

Pytanie 5: Proszę o wyjaśnienie kwestii dokumentów potwierdzających posiadanie 

przez Wnioskodawcę praw własności do wyników prac B+R (działanie 

1.3.1 POPW) Czy określają Państwo jakie dokładnie dokumenty są 

konieczne na etapie składania Wniosku ? Czy może być umowa 

przedwstępna na zlecenie/zakup od zewnętrznego Wykonawcy wyników 
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prac B+R ? Czy określają Państwo co ma zawierać taki dokument? Oraz 

czy zakup wyników prac B+R może zostać rozliczony jako wydatek 

kwalifikowany? 

Koszt zakupu prac badawczo-rozwojowych nie stanowi kosztu 

kwalifikowanego w ramach projektu. Jednym z załączników do wniosku o 

dofinansowanie są dokumenty potwierdzające posiadanie przez 

wnioskodawcę praw własności do wyników prac B+R albo przedwstępna 

umowa w sprawie zakupu patentu, licencji, praw majątkowych do 

wyników prac badawczo-rozwojowych.  

Zgodnie z kryterium merytorycznym  nr 5 Wnioskodawca dysponuje 

prawami do wyników prac B+R informacje zawarte w tej części wniosku 

wraz z informacjami zawartymi w załączonych do wniosku dokumentach 

potwierdzających posiadanie przez wnioskodawcę praw własności do 

wyników prac B+R będą podlegać ocenie pod kątem możliwości 

wdrożenia innowacji i posiadania wystarczających uprawnień 

pozwalających na wykorzystanie wyników prac B+R zgodnie z opisem i 

celami projektu. Aby posiadane przez wnioskodawcę uprawnienia do 

wykorzystania wyników prac B+R mogły zostać uznane za wystarczające, 

ich zakres musi pozwalać wnioskodawcy na wytworzenie produktu 

będącego wynikiem realizacji projektu oraz wprowadzenie go na wybrany 

rynek docelowy i zaoferowanie wybranej docelowej grupie odbiorców. 

Nie musi to jednocześnie oznaczać konieczności posiadania przez 

wnioskodawcę wyłącznych praw własności do dysponowania tymi 

wynikami prac B+R. Istotne jest przede wszystkim zagwarantowanie 

możliwości realizacji celów projektu. Aby projekt mógł zostać 

rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 

punkt, co jest równoznaczne z uznaniem kryterium za spełnione. 
 

Pytanie 6: W działaniu 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, jak dokładnie 

zdefiniowane jest ponadregionalne  powiązanie kooperacyjne, co jest 

brane pod uwagę przy jego określeniu, np. czy powinien być to wspólny 

projekt przedsiębiorstw, czy wzajemna sprzedaż, itd. 

Zgodnie z kryterium merytorycznym dostępu nr 1 Ponadregionalne 

powiązanie kooperacyjne, do którego należy Wnioskodawca, spełnia 

warunki wymienione w opisie kryterium: 

Na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie:  

• do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców (ocena w 

oparciu o dokumenty ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, np. 

umowę/porozumienie powiązania kooperacyjnego);  

• przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych 

sektorach, tj. prowadząc działalność gospodarczą współpracują ze sobą w 

procesie tworzenia produktów lub usług o komplementarnym charakterze 

(ocena w oparciu o informacje przedstawione we wniosku o 

dofinansowanie);  

•  działalność powiazania koordynowana jest przez podmiot 

zarządzający powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej (ocena w oparciu o formalne dokumenty 

ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego);  

•  w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą 
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członkowie z co najmniej dwóch województw, w tym przynajmniej 

jednego z terenu Polski Wschodniej (ocena w oparciu o informacje 

przedstawione we wniosku o dofinansowanie);  

• na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne 

powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy (ocena 

w oparciu o formalne dokumenty ponadregionalnego powiązania 

kooperacyjnego).  
 

 

Pytanie 7: Czy nowym innowacyjnym produktem którego wytworzenie wymaga 

wdrożenia wyników prac B+R przez MŚP może być narzędzie 

informatyczne albo oprogramowanie, które później będzie stanowiło 

bazę do wytwarzania kolejnych produktów przez firmy działające w 

obszarze IT? 

Planując wdrożenia danego produktu należy zweryfikować całościowy 

projekt pod kątem kryteriów jakie powinien on spełnić. Jednym z nich jest 

innowacyjność produktu: Mając na względzie realizację celów i 

osiągnięcie wskaźników przewidzianych w POPW, dofinansowanie może 

otrzymać wyłącznie projekt, który dotyczy innowacji produktowej. W 

ramach poddziałania będą wspierane projekty innowacyjne co najmniej na 

skalę krajową (Polski), natomiast premiowane będą projekty dotyczące 

innowacji na skalę europejską (rynki krajów członkowskich Unii 

Europejskiej oraz EFTA) tzn. objęty wdrożeniem produkt charakteryzuje 

się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i 

funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku 

europejskim (rynki krajów członkowskich Unii Europejskiej i EFTA). 

Jednym z kryteriów jest też: Przedmiot projektu wpisuje się w zakres 

regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej 

dwóch województw z Polski Wschodniej, jedną z nich jest Technologie 

informacyjno-komunikacyjne (ICT) 

Natomiast jest to kryterium merytoryczne rankingujące. 

Jednocześnie należy podkreślić, że narzędzia informatyczne czy 

oprogramowanie nie jest nigdzie wykluczone ale bazować trzeba na 

całościowym projekcie, który powinien spełnić wszystkie wymagane 

kryteria.  
 

Pytanie 8: Czy innowacyjny produkt musi być związany z produktami dotychczas 

wytwarzanymi przez przedsiębiorstwo czy może to być produkt, który 

dotychczas nie występował w ofercie tego przedsiębiorstwa i nie jest 

związany z jego dotychczasową działalnością? 

Do oceny kryterium (innowacyjność produktu) przyjmuje się definicję 

innowacji określoną w podręczniku OECD „Podręcznik Oslo”, zgodnie z 

którą przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w 

gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu 

do produktu (wyrobu lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. 

Zatem może to być zarówno nowy jak i ulepszony produkt. 
 

Pytanie 9: Mam pytanie odnośnie dokumentu „Wspólne obszary inteligentnych 

specjalizacji województw Polski Wschodniej”. Czy przedmiot projektu 
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ma wpisywać się ogólnie w jeden z pogrupowanych obszarów: 

• Żywność i produkty rolno-spożywcze. 

• Ekologia. 

• Turystyka, medycyna, zdrowie. 

• Energetyka. 

• Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT). 

• Budownictwo ekologiczne. 

• Produkcja maszyn i urządzeń. 

Czy konkretnie np. projekt realizowany w województwie lubelskim musi 

wpisywać się w bardziej szczegółowe branże i sektory przedstawione w 

części tabeli dotyczącej woj. lubelskiego? 

Na przykład: 

Tabela 5. Analiza inteligentnych specjalizacji w obszarze „Energetyka” 

Lubelskie Podlaskie Podkarpackie Świętokrzyskie

 Warmińsko-mazurskie 

Energetyka  

Energetyka niskoemisyjna odnawialna - bazująca na źródłach 

wykorzystujących energię z biomasy, słońca, wiatru i wody.  

 

Energetyka niskoemisyjna konwencjonalna -oparta na bogatych 

zasobach węgla kamiennego i gazu (naturalnego oraz łupkowego).

 Ekoinnowacje, nauki o środowisku  

energii z OZE. 

 Jakość życia 

turbiny wodne, solary, panele słoneczne, kotły na biomasę, geotermia),  

 Zrównoważony rozwój energetyczny  

 

Potencjał rozwoju technologii w obszarach: ekologia i technologie 

środowiskowe, w tym hydrologia i ekoenergetyka. 

 Ekonomia wody 

-elektrownie. 

 

Żywność wysokiej jakości 

 

Czy projekt z woj. Lubelskiego może dotyczyć np. odzyskiwania energii i 

ciepła z odpadów rolniczych (biogazownie)- branży odnoszącej się do 

woj. warmińsko-mazurskiego? 

W odpowiedzi na Państwa pytanie wyjaśniamy co następuje. 

 

W ramach kryterium rankingującego: Przedmiot projektu wpisuje się w 

zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji  wspólnych dla co 

najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej ocenie podlega, czy 

Wskazany we wniosku przedmiot projektu wpisuje się w katalog 

regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej 

dwóch województw z Polski Wschodniej. Nie ma wymogu aby była to 

specjalizacja właściwa dla miejsca lokalizacji projektu. We wniosku o 

dofinansowanie Wnioskodawca powinien w pierwszej kolejności wybrać 



 

30 

 

 

jeden lub kilka wspólnych obszarów specjalizacji z dostępnej listy, a 

następnie w uzasadnieniu wskazać konkretne Regionalne Inteligentne 

Specjalizacje, w które wpisuje się przedmiot projektu, właściwe dla co 

najmniej dwóch województw makroregionu Polski Wschodniej. 

Zwracamy uwagę, że spełnienie tego kryterium nie jest obligatoryjnie 

wymagane dla pozytywnej oceny wniosku. 
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Idź do spisu treści 

Pytanie 1: Czy przepływy finansowe jako załącznik do wniosku o dofinansowanie 

są wymagane od podmiotów które wg. przepisów prawa są zwolnione z 

ich sporządzania? 

Wnioskodawca w takiej sytuacji składa oświadczenie, że nie ma 

obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o 

rachunkowości. W takiej sytuacji załącznik do wniosku o dofinansowanie 

projektu – tabele finansowe musi zostać wypełniony w oparciu o dostępne 

dane przedsiębiorstwa. 

 

Pytanie 2: Czy w przypadku projektu, który swoim zakresem obejmuje budowę 

obiektu, w momencie składania wniosku o dofinansowanie w ramach 

działania 1.3.1 PO PW należy dysponować pozwoleniem na budowę ? 

Zgodnie z Regulaminem konkursu § 13 ust. 8: w przypadku projektu, w 

którym przewiedziana jest konieczność uzyskania dokumentacji związanej 

z oceną oddziaływania na środowisko lub pozwolenia na budowę, 

zawarcie umowy o dofinansowanie projektu następuje najpóźniej w 

terminie 6 miesięcy od daty otrzymania przez wnioskodawcę wezwania, o 

którym mowa w ust. 1. 

 

We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca w pkt. XIV. 

Przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji projektu musi wskazać 

posiadane lub planowane do uzyskania dokumenty administracyjne 

niezbędne do realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności 

gospodarczej po zrealizowaniu projektu (w tym pozwolenie na budowę).  

 

Pytanie 3: Czy konieczna jest opinia o innowacyjności produktu, usługi przy 

składaniu wniosku o dofinansowanie? Jeżeli nie w jaki sposób 

potwierdzona ma zostać innowacyjność? Jaki dokument potwierdza 

posiadanie praw do wyników prac B+R? 
Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej 

szczegółowego opisu projektu, przedstawia informacje dotyczące 

innowacyjności produktu.  

Innowacyjność produktowa będzie oceniana w ramach kryterium 

merytorycznego nr 1. Do oceny kryterium przyjmuje się definicję innowacji 

określoną w podręczniku OECD „Podręcznik Oslo”, zgodnie z którą przez 

innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub 

znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (wyrobu lub 

usługi), procesu, marketingu lub organizacji. 

Mając na względzie realizację celów i osiągnięcie wskaźników przewidzianych 

w POPW, dofinansowanie może otrzymać wyłącznie projekt, który dotyczy 

innowacji produktowej. 

W ramach poddziałania będą wspierane projekty innowacyjne co najmniej na 

skalę krajową (Polski), natomiast premiowane będą projekty dotyczące 

innowacji na skalę europejską (rynki krajów członkowskich Unii Europejskiej 

oraz EFTA) tzn. objęty wdrożeniem produkt charakteryzuje się nowością w 

odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w 

porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku europejskim (rynki krajów 

członkowskich Unii Europejskiej i EFTA).  
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W trakcie oceny premiowane będą projekty o poziomie innowacyjności 

wykraczającym poza skalę kraju (Polski) oraz projekty z  wysokich i średnio 

wysokich technologii  określonych przez EUROSTAT na podstawie rodzajów 

działalności wytwórczej i usługowej, które cechuje największy stopień nasycenia 

wiedzą. 

W ramach kryterium sprawdzane jest również czy projekt dotyczy wdrożenia 

wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Wnioskodawcę 

samodzielnie  lub na jego zlecenie, czy wdrożenia wyników nabytych przez 

Wnioskodawcę w ramach dostępnej oferty rynkowej. 

Jednym z załączników do wniosku o doifnansowanie są dokumenty 

potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę praw własności do wyników 

prac B+R albo przedwstępna umowa w sprawie zakupu patentu, licencji, praw 

majątkowych do wyników prac badawczo-rozwojowych. 

 

Pytanie 4: Wraz z wnioskiem o dofinansowanie Wnioskodawca będzie zobowiązany 

(zgodnie z projektem dokumentacji) do załączenia Potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie  

przez Wnioskodawcę praw własności do wyników prac B+R albo 

przedwstępną umowę w sprawie zakupu patentu, licencji, praw 

majątkowych do wyników prac badawczo-rozwojowych. 

- Co może być dokumentem potwierdzającym posiadanie praw własności 

do wyników prac B+R w sytuacji gdy Wnioskodawca samodzielnie 

prowadził takie prace a wynik prac nie został zgłoszony do Urzędu 

Patentowego RP? 

a) Oświadczenie Wnioskodawcy? 

b) Raport z przeprowadzonych prac B+R? 

c) Inne propozycje (???) 
Regulamin konkursu nie zawiera zamkniętej listy dokumentów potwierdzających 

posiadanie praw do wyników B+R przeprowadzonych przez wnioskodawcę we 

własnym zakresie i pozostawia dowolność w sposobie dokumentowania 

posiadania praw w tym zakresie. Sposób dokumentowania poddany zostanie 

ocenie Komisji Oceny Projektów. W razie jakichkolwiek wątpliwości podczas 

oceny Komisja może wystąpić do wnioskodawcy z prośbą o dokonanie 

uzupełnień i wyjaśnień w badanym aspekcie. 

Posiadanie ww. praw może zostać potwierdzone np. poprzez wykazanie ich w 

aktywach przedsiębiorcy, przedstawienie kopii umów nabycia praw własności od 

ewentualnych podwykonawców prowadzących zlecone prace B+R, kopie 

raportów z przeprowadzenia prac B+R, zrealizowane umowy o dofinansowanie 

takich prac ze środków europejskich, itp.  

 

Jednocześnie informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie powinny 

wskazywać na dysponowanie przez przedsiębiorcę zasobami technicznymi 

(infrastrukturą) oraz kadrowymi wystarczającymi do przeprowadzenia własnych 

prac B+R. 

 

Pytanie 5: Kolejny załącznik do Wniosku to Potwierdzona za zgodność z 

oryginałem kopia ważnej na dzień składania wniosku o dofinansowanie 

dokumentacji potwierdzającej posiadanie zewnętrznych źródeł 

finansowania projektu (np. promesa lub umowa kredytowa, promesa lub 

warunkowa umowa leasingowa). 

- Na jaką wartość (%) musi opiewać np. promesa kredytowa aby 
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kryterium wykonalności finansowej projektu zostało spełnione? 

Wnioskodawca powinien przedstawić promesę kredytową na kwotę 

odpowiadającą zapotrzebowaniu na środki finansowe, na pokrycie których 

pozostałe źródła finasowania wskazane w aplikacji konkursowej są 

niewystarczające. Kwota powinna zostać określona z uwzględnieniem danych 

finansowych wnioskodawcy z lat poprzednich oraz przedstawionych prognoz, w 

celu zachowania jego płynności finansowej w okresie realizacji i trwałości 

projektu. Zbiorcze informacje na temat spodziewanego harmonogramu 

ponoszenia określonych kwot wydatków związanych z projektem w podziale na 

kwartały oraz planowanych sposobów zapewnienia przez wnioskodawcę wkładu 

własnego gwarantującego zachowanie płynności finansowej projektu 

przedstawiane są w części wniosku o dofinansowanie pn. Plan finansowy, która 

powinna przedstawiać dane zbieżne z tymi w części XI. Wniosku: Źródła 

finansowania wydatków oraz w części Zakres finansowy.  
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Idź do spisu treści 

 

Pytanie 1: Czy dopuszcza się możliwość wypłaty zaliczki? – jeśli tak to w jakiej 

wysokości (%). Regulamin konkursu (wersja do konsultacji) precyzuje 

tylko sytuację wypłaty zaliczki (10% lub wcale) w przypadku projektów o 

wysokim ryzyku. 

Tak, w ramach poddziałania przewidziano możliwość finansowania 

projektów w formie płatności zaliczkowych. Maksymalna dopuszczalna 

wysokość dofinasowania przekazana beneficjentowi w formie zaliczki 

może wynieść do 40% kwoty dofinasowania. Zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie 

warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i 

terminów składania wniosków o płatność w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 

1786, z późn. zm.) szczegóły dot. m. in. wysokości i trybu zaliczek 

przekazywanych beneficjentowi oraz wynikających z tego obowiązków 

określone są w umowie o dofinasowanie – wzór umowy dla poddziałania 

1.3.1 POPW dostępny jest na stronie konkursu. 

 

Pytanie 2:  

 

 


