
 

 

 

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 – 2020 

Działanie 1.3.1.Wdrażanie innowacji przez MŚP 

Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania informacyjnego w dniu 22.06.2016 r. 

w Rzeszowie 

1. Jakie są zasady kwalifikowalności wydatków? Kiedy wydatek jest kwalifikowalny? 

Jakie rodzaje wydatków mogą być lub nie być kwalifikowalne? 

Zasady kwalifikowalności są opisane w wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014 – 2020 oraz w wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020. Powyższe 

dokumenty są dostępne na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

2. Czy można złożyć nowy wniosek jeżeli inny wniosek złożony przez beneficjenta jest 

w trakcie procedury oceny? Mam na myśli sytuację, w której oczekujemy na wyniki 

oceny projektu, ale chcemy go znowu złożyć w kolejnym konkursie.  

Zgodnie z regulaminem wnioskodawca nie może złożyć wniosku o dofinansowanie 

projektu, który aktualnie jest przedmiotem: 

 oceny w ramach innego naboru prowadzonego w PARP lub  

 procedury odwoławczej lub  

 postępowania sądowo – administracyjnego,  

pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie złożonego 

w niniejszym konkursie.   

Co oznacza, że nie można złożyć dwa razy tego samego wniosku.  

3. Jak rozwiązać konieczność złożenia w terminie 14 dni dokumentu związanego 

z decyzjami środowiskowymi lub pozwoleniem na budowę, może się okazać, że 

czas na ich wystawienie jest dłuższy, co w takim przypadku?  

Sugerujemy wystąpić o tego typu dokumenty wcześniej niż po otrzymaniu informacji 

o przygotowaniu załączników niezbędnych do podpisania umowy.  

4. Jakie dokumenty muszę złożyć na kolejnych etapach składania wniosku?  

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w regulaminie konkursu, prosimy 

się z nimi zapoznać przed rozpoczęciem pracy nad wnioskiem o dofinansowanie.  

5. Czy w ramach konkursu 1.3.1. POPW przewidziana jest lista rezerwowa i w jaki 

sposób można na nią trafić, czy należy składać dodatkowy wniosek?  

Zgodnie z regulaminem konkursu, w terminie 3 dni od rozstrzygnięcia konkursu, na 

stronie internetowej PARP oraz na portalu publikowana jest lista projektów, które 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 

 

spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, 

z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Na tej liście znajdują się 

także projekty, które nie uzyskały dofinansowania. Regulamin nie przewiduje 

tworzenia listy rezerwowej.  

6. Kiedy najwcześniej lub najpóźniej można zacząć projekt? Czy jest jakieś 

ograniczenie czasowe? 

Data rozpoczęcia projektu jest podana w umowie o dofinansowanie.  

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisami umowy (par. 24) Instytucja 

Pośrednicząca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego 

terminu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent nie rozpoczął realizacji projektu w 

terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji projektu i nie poinformował 

niezwłocznie o przyczynach opóźnienia.  

Rozpocząć realizację projektu można rozpocząć najwcześniej dzień po złożeniu 

wniosku o dofinansowanie.  

7. Kiedy podpisujemy umowę? 

W terminach przedstawionych w regulaminie konkursu.  

8. 

 

Kiedy i jak należy stosować zasadę konkurencyjności i rozeznania rynku?  

Zasadę konkurencyjności stosuje się zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014 – 2020. Zasadę rozeznania rynku stosuje się w przypadkach, o których mowa 

w Rozdziale 8 pkt 8 wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020.  

Zwracamy uwagę, że w regulaminie konkursu pojawia się dodatkowy wymóg 

umieszczenia na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej zapytania ofertowego 

i informacji o wynikach postępowania. Ponadto zwracamy uwagę, że umieszczanie 

ogłoszeń jest możliwe dopiero po złożeniu wniosku ponieważ w systemie należy 

podać numer wniosku.  

9. 

 

Jakie obszary innowacji mogą zostać sfinansowane w ramach konkursu? Czy 

ochrona zdrowia może być finansowana? 

W ramach konkursu mogą zostać sfinansowane działania w ramach wszystkich 

obszarów innowacji, nie ma ograniczeń odnośnie obszaru badań. Zwracamy uwagę, 

że jeżeli wskazany we wniosku przedmiot projektu wpisuje się w katalog 

regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch 

województw z Polski Wschodniej, to wniosek dostanie 2 pkt w ramach kryterium 

merytorycznego rankingującego.  



 

 

10. 

 

Jakiego zakresu kosztów dotyczy oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy?  

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis lub pomocy innej niż pomoc de 

minimis dotyczy wsparcia przeznaczonego na te same koszty kwalifikowalne, na 

pokrycie których wnioskodawca ubiega się o pomoc w ramach złożonego wniosku. 

11. 

 

Jak należy zawierać umowę przedwstępną?  

Umowa przedwstępna musi być zawarta zgodnie z zachowaniem zasad 

konkurencyjności lub rozeznania rynku. Należy zwrócić uwagę, że umowa 

przedwstępna może zostać uznana za dzień rozpoczęcia projektu. Zgodnie 

z dokumentacją konkursową projekt może rozpocząć się dopiero następnego dnia po 

złożeniu wniosku.  

12. 

 

Jaka jest maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu?  

Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 

równowartość 50 mln EUR.  

13. 

 

Czy opracowaną w ramach projektu innowację produktową można udoskonalać?  

Tak można, zarówno w trakcie realizacji projektu, jak również po jego zakończeniu. 

Wypracowane w ramach projektu innowacje mogą ewoluować, jest to naturalny 

proces zachodzący na rynku.  

14. 

 

Czy we wniosku musimy opisać powiązanie kooperacyjne?  

Tak, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku.  

15. 

 

Kiedy będzie ogłoszony kolejny nabór?  

Prosimy śledzić harmonogram naboru wniosków na stronie internetowej PARP.  

16. 

 

Czy konsultant ze strony wnioskodawcy może uczestniczyć w panelu ekspertów?  

Szczegółowe zasady uczestnictwa w panelu ekspertów zapisano w regulaminie 

konkursu w par. 10.  

 


