
Eksport pytań: Przemysł 4.0

Czy mogę podpisać umowę w formie elektronicznej?
Umowa o powierzenie grantu może zostać zawarta w formie elektronicznej. Wnioskodawca, który
chce przystąpić do zawarcia umowy w tej formie musi zapewnić, aby osoby upoważnione do jego
reprezentowania przy zawarciu umowy o powierzenie grantu posiadały kwalifikowalny podpis
elektroniczny. 

Czy mogę się odwołać od negatywnej oceny?
Od negatywnej decyzji w sprawie powierzenia grantu oraz dokonanej oceny nie przysługują
wnioskodawcy środki odwoławcze. 

Co podlega ocenie względem kryterium nr 5 Korzyści z realizacji
projektu?
Ocenie podlega wpływ projektu na zmianę funkcjonujących procesów w przedsiębiorstwie
Wnioskodawcy. Wnioskodawca powinien wskazać, jakie korzyści zostaną osiągnięte dzięki wdrożeniu
działań opisanych w projekcie. Korzyści muszą się odnosić bezpośrednio do przedsiębiorstwa
Wnioskodawcy. Dodatkowo premiowane będą projekty, których realizacja będzie miała wpływ na
korzyści dla pracowników Wnioskodawcy, klientów lub dostawców. Możliwe jest przyznanie 0, 1,3 lub
4 pkt, przy czym: 0 pkt – projekt nie ma znaczenia dla funkcjonowania Wnioskodawcy w działalności
produkcyjnej. Jego wdrożenie nie będzie miało wpływu na obecne procesy funkcjonujące w firmie. 1 -
projekt ma przeciętne znaczenie dla funkcjonowania Wnioskodawcy w działalności produkcyjnej. Jego
wdrożenie będzie miało niewielki wpływ na obecne procesy funkcjonujące w firmie. 3 pkt - projekt
ma istotne znaczenie dla funkcjonowania Wnioskodawcy w działalności produkcyjnej. Jego wdrożenie
będzie miało znaczący wpływ na obecne procesy funkcjonujące w firmie. Jeżeli projekt otrzyma 3 pkt.
zgodnie z opisaną powyżej metodologią, możliwe jest przyznanie dodatkowego 1 punktu za
wystąpienie poniższego warunku: 1 pkt – projekt ma istotne znaczenie dla pracowników
Wnioskodawcy lub dla klientów lub dla dostawców Wnioskodawcy. Wymagane minimum punktowe w
ramach kryterium – 1 pkt. 

Jakie są obligatoryjne wskaźniki rezultatu?
Obligatoryjnymi wskaźnikami rezultatu są:

1. Liczba technologii Przemysłu 4.0 wykorzystana w projekcie

Wnioskodawca jest zobowiązany do określenia wartości docelowej wskaźnika, a także do opisania
metodologii jego wyliczenia oraz sposobu weryfikacji osiągnięcia zaplanowanej wartości docelowej.
Pozostałe informacje tj. rok bazowy, wartość bazowa oraz rok osiągnięcia wartości docelowej
właściwe dla danego projektu będą generowane automatycznie. Za rok bazowy przyjęty zostanie
rok, w którym składany jest wniosek o powierzenie grantu, a za rok osiągnięcia wartości docelowej
przyjęty zostanie rok zakończenia realizacji projektu. Wartość bazowa będzie wynosiła „0”.

2. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych

Powyższy wskaźnik zostanie automatycznie uzupełniony przez Generator Wniosków w zakresie
wartości bazowej i docelowej wskaźnika, roku bazowego oraz roku osiągnięcia wartość docelowej. Za
rok bazowy przyjęty zostanie rok, w którym składany jest wniosek o powierzenie grantu, a za rok
osiągnięcia wartości docelowej przyjęty zostanie rok zakończenia realizacji projektu. Wartość bazowa
będzie wynosiła „0”, wartość docelowa 1. 
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Czy jest możliwe otrzymanie całego dofinansowania w formie
zaliczki?
Zaliczka nie może przekroczyć 40% wartości udzielonego Grantobiorcy grantu, o którym mowa w § 4
ust. 3 Umowy o dofinansowanie. 

Czy VAT jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie?
Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikowalne na
zasadach określonych w wytycznych kwalifikowalności wydatków. Kwalifikowalność VAT
Grantobiorca potwierdza składając oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do Umowy. 

Kiedy projekt uznaje się za zrealizowany i zakończony?
Projekt uznaje się za zrealizowany jeśli Grantobiorca wykonał i udokumentował w sposób określony w
Umowie pełny zakres rzeczowo-finansowy Projektu oraz złożył wniosek o płatność końcową, a także
osiągnął wskaźniki produktu oraz rezultatu. Zakończenie realizacji Projektu oznacza dzień dokonania
płatności końcowej na rachunek bankowy Grantobiorcy po zatwierdzeniu przez PARP wniosku o
płatność końcową albo dzień zatwierdzenia wniosku o płatność końcową – w pozostałych
przypadkach. 

Jak długo można realizować projekt?
W odniesieniu do okresu realizacji projektu muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki: 1)
realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem lub w dniu złożenia wniosku, z wyjątkiem § 5
ust. 7 pkt. 11 (Zgodnie z opisem pola „Okres realizacji projektu” w instrukcji wypełniania wniosku o
powierzenie grantu.) 2) okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia
rozpoczęcia realizacji projektu określonego we wniosku; 3) okres realizacji projektu nie może
wykraczać 30 września 2023 r. 

Jakie wydatki mogę sfinansować w ramach projektu?
Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty: 1)      usługi
polegającej na opracowaniu mapy drogowej; 2)      usługi doradczej związanej z wdrożeniem mapy
drogowej; 3)      nabycia fabrycznie nowych środków trwałych, z wyłączeniem prawa użytkowania
wieczystego gruntu oraz prawa własności nieruchomości; 4)      nabycia wartości niematerialnych i
prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli
spełniają łącznie następujące warunki:

1. a)      będą wykorzystywane wyłącznie w podmiocie otrzymującym pomoc,
2. b)      będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
3. c)       będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z podmiotem

otrzymującym pomoc ,
4. d)      będą stanowić aktywa podmiotu otrzymującego pomoc i pozostaną związane z

projektem, na który przyznano pomoc przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji
projektu

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty: 1)     
nabycia fabrycznie nowych środków trwałych, z wyłączeniem prawa użytkowania wieczystego gruntu
oraz prawa własności nieruchomości; 2)      nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie
patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie
następujące warunki:

1. a)      będą wykorzystywane wyłącznie w podmiocie otrzymującym pomoc,

                               2 / 5



2. b)      będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
3. c)       będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z podmiotem otrzymującym pomoc na

warunkach rynkowych,
4. d)      będą stanowić aktywa podmiotu otrzymującego pomoc i pozostaną związane z

projektem, na który przyznano pomoc przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji
projektu.

Co uważa się za rozpoczęcie realizacji projektu?
Za rozpoczęcie realizacji Projektu uznaje się dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego
zobowiązania do zamówienia usług związanych z realizacją Projektu, z zastrzeżeniem ust 7. W
przypadku, gdy w ramach Projektu udzielono grantu na podstawie Rozdziału 2 „Regionalna pomoc
inwestycyjna dla MŚP” rozporządzenia, za rozpoczęcie Projektu uznaje się także dzień zaciągnięcia
pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń, towarów lub usług
związanych z realizacją projektu lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się
nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi wcześniej. 

Ile mogę otrzymać maksymalnie dofinansowania na projekt?
Maksymalna wartość grantu dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty 800.000,00 zł
(osiemset tysięcy złotych). 

Jaki procent wsparcia obowiązuje w tym konkursie?
Maksymalna intensywność wsparcia w zakresie pomocy de minimis wynosi 85% kosztów
kwalifikowalnych. Maksymalną intensywność w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej określa
się zgodnie z § 3 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia
mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 878, z późn. zm.). 

Co oznacza transformacja przemysłu w kierunku 4.0?
Należy przez to rozumieć proces polegający na projektowaniu, testowaniu i wdrażaniu nowych,
cyfrowych, zintegrowanych systemów w zakresie procesów, produktów lub modeli biznesowych,
wykorzystujących rozwiązania z dziedziny automatyki i robotyki, sztucznej inteligencji, technologii
teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami, z
uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań, do projektowania,
zarządzania, monitorowania lub optymalizowania procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie lub
związanych z nimi procesów logistycznych. 

Ile osób ze strony Wnioskodawcy może wziąć udział w Panelu
ekspertów?
W posiedzeniu po stronie wnioskodawcy mogą wziąć udział maksymalnie 4 osoby. 

Jakie załączniki należy złożyć wraz z wnioskiem?
Wymaganym załącznikiem do wniosku jest mapa drogowa. 

Jak określić wydatki inwestycyjne, jeżeli projekt będzie
realizowany w kilku miejscach?
Jeżeli w ramach projektu jako kwalifikowalne przewidziane zostaną wydatki inwestycyjne związane z
nabyciem maszyn, urządzeń lub wartości niematerialnych i prawnych, objęte regionalną pomocą
inwestycyjną, maksymalna intensywność grantu dla tych wydatków zostanie określona zgodnie z
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poziomem grantu właściwym dla miejsca głównej lokalizacji projektu. Poziom grantu zostanie
ustalony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia
mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 878). W przypadku projektów
realizowanych w kilku miejscach objętych różnym poziomem grantu, maksymalną wysokością
dopuszczalnej pomocy dla ww. wydatków będzie pułap określony dla tego miejsca realizacji projektu,
w którym jest on najniższy. 

Jaką klasyfikację stosować do określenia kodu PKD
wnioskodawcy?
Numer kodu PKD działalności, której dotyczy projekt musi wskazywać na prowadzenie działalności
produkcyjnej oraz musi być na dzień składania wniosku o powierzenie grantu ujawniony w
dokumencie rejestrowym (tj. w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej). Należy wybrać numer kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
przeważającej działalności wnioskodawcy. Kod PKD powinien być podany zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z
2007 r. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.) oraz powinien zawierać dział, grupę, klasę oraz podklasę np.
12.34.Z. 

Kiedy koszty mapy drogowej można uznać za kwalifikowane?
Koszty usług polegających na opracowaniu mapy drogowej są kwalifikowalne, jeżeli zostaną
poniesione (dokonano za nie płatności) przed dniem złożenia wniosku o powierzenie grantu,
jednakże nie wcześniej niż 12 miesięcy przed tym dniem. Na potrzeby przygotowania projektu oraz w
celu zweryfikowania potencjału wnioskodawcy mapa drogowa musi zostać opracowana przed
złożeniem wniosku. Koszty realizacji tej fazy mogą zostać poniesione ze środków wnioskodawcy tj.
bez udziału grantu udzielanego w ramach naboru lub mogą zostać uwzględnione jako koszty
kwalifikowalne projektu, z zastrzeżeniem zachowania terminu ich poniesienia. 

Jaka jest alokacja środków?
Kwota środków przeznaczonych na powierzenie grantów w naborze wynosi 20.000.000,00 zł
(dwadzieścia milionów złotych). 

Czy nabór może być anulowany przez PARP?
PARP zastrzega możliwość anulowania naboru, w szczególności w przypadku wprowadzenia istotnych
zmian w przepisach prawa mających wpływ na warunki przeprowadzenia naboru lub zaistnienia
zdarzeń o charakterze siły wyższej. W takim przypadku wnioskodawcom nie przysługuje możliwość
wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie. 

W jakim czasie będą opublikowane wyniki oceny?
W terminie 7 dni od rozstrzygnięcia naboru, PARP publikuje na stronie internetowej PARP listę
projektów wybranych do powierzenia grantu. Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru, wynosi 4
miesiące od dnia zamknięcia naboru wniosków. 

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie mogą otrzymać małe lub średnie firmy (z wykluczeniem mikro), które:

prowadzą działalność produkcyjną;
przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w
którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe
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niż 2 mln zł;
mają opracowaną mapę drogową (plan transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0).

  

Jakie technologie mogą być dofinansowane w ramach pilotażu?
W ramach projektu mogą być dofinansowane zakupy związane z następującymi technologiami,
stanowiącymi warstwę bazową dla planowanych przemian: 1) Big Data oraz działania związane z
analizą danych; 2) Roboty przemysłowe; 3) Przemysłowy Internet rzeczy; 4) Integracja technologii
informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS); 5)
Cyberbezpieczeństwo; 6) Chmura obliczeniowa; 7) Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość; 8)
Sztuczna inteligencja; 9) Blockchain; 10) Druk addytywny (druk 3D). 

Co to jest mapa drogowa?
Mapa drogowa, to plan wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i
robotyzacji, jakie powinny być wprowadzone w przedsiębiorstwie, aby przeszło transformację w
kierunku Przemysłu 4.0. Mapa drogowa musi uwzględniać minimalny zakres obszarów
obowiązkowych, który został określony w Załączniku nr 4 do Regulaminu naboru.
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