
 

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 

Poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek 

Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania informacyjnegow dniu 24.06.2016 r. w 

Warszawie 

  

1. Czy w kontekście kryterium: „Wnioskodawca przynajmniej w jednym zamkniętym 

roku obrotowym (trwającym przynajmniej 12 miesięcy) w okresie 3 lat 

poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, osiągnął 

przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 1 mln PLN” można zliczyć wspólne 

przychody przedsiębiorstw powiązanych lub partnerskich?  

Nie, brane są pod uwagę tylko i wyłącznie przychody wnioskodawcy.  

2. Jeżeli przedmiotem projektu jest budowa fabryki, to czy wynagrodzenie 

pracowników tam zatrudnionych może być kosztem kwalifikowalnym?  

Nie. Zakres kosztów kwalifikowalnych jest podany w regulaminie konkursu. 

Wynagrodzenia osób zatrudnianych w wyniku projektu nie są kosztami 

kwalifikowalnymi. 

3. Wnioskodawca planuje wdrożyć usługę montażu, która będzie realizowana w 

wielu miejscach w Polsce. Jaką w takim razie podać intensywność pomocy 

publicznej?  

W przypadku projektów, w których nabywane w ramach projektu środki trwałe są 

wykorzystywane do realizacji usług na terenie różnych lokalizacji w Polsce, przyjmuje 

się, że regionem otrzymującym pomoc jest region siedziby wnioskodawcy (to ten 

region uzyskuje przysporzenie z tytułu uzyskania pomocy publicznej). 

4. Czy w ramach kosztów kwalifikowalnych można zakupić jakieś produkty (towary 

lub usługi) od podmiotu powiązanego?  

Nie. Koszty takiego zakupu nie będą mogły być kwalifikowalne do dofinansowania. 

Zakaz nabywania towarów czy usług od podmiotów powiązanych wynika z art. 6c 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

5. Czy w trakcie projektu można zakupić licencję wyłączną na użytkowanie wyników 

prac badawczo-rozwojowych?  

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych jest kosztem kwalifikowalnym w 

ramach działania. W ramach projektu inwestycyjnego można więc nabyć licencję, 

która jest konieczna do wdrożenia nowego produktu. Należy jednak zaznaczyć , że 

wnioskodawca składając wniosek o dofinansowanie musi dysponować wynikami B+R 



 

 

uzyskanymi we własnym projekcie badawczym, wskazującymi na możliwość ich 

opłacalnej komercjalizacji . Nie ma możliwości nabycia w ramach projektu praw do 

wyników prac badawczo-rozwojowych stanowiących podstawę tego projektu. 

6. Czy do kosztów kwalifikowalnych doradztwa mogą być włączone koszty doradztwa 

związanego z zarządzaniem projektem prowadzone przez zewnętrzny podmiot i z 

nadzorem budowalnym? 

Koszty doradztwa są kwalifikowane w ramach poddziałania, pod warunkiem, że są to 

są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze 

nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą 

działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej 

obsługi prawnej lub reklamy. . Jednocześnie koszty muszą być niezbędne do realizacji 

projektu oraz spełniać wszystkie wymogi co do kwalifikowalności określone w 

odpowiednim kryterium merytorycznym. 

7. 

 

Czy planowany jest nabór w przyszłym roku? 

Tak, nabór w przyszłym roku jest planowany. Harmonogram naboru wniosków w 

POIR na kolejny rok zostanie opublikowany na stronach Ministerstwa Rozwoju oraz 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod koniec roku. 

8. 

 

Czy można wdrożyć wyniki prac badawczo-rozwojowych zleconych przez 

przedsiębiorstwo uczelni?  

Tak. Wnioskodawca w ramach realizowanego przez siebie projektu badawczego 

(którego wyniki mają być wdrażane w ramach działania 3.2.1. POIR) może zlecać 

prace badawcze innym podmiotom, również uczelniom 

9. 

 

Jakie dokumenty należy dołączyć jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem 

patentu na technologię produkcji?  

Warunkiem możliwości aplikowania o wsparcie w ramach poddziałania jest 

posiadanie wyników prac B+R, możliwych do opłacalnej komercjalizacji. Te wyniki, 

uzyskane w ramach projektu zrealizowanego przez wnioskodawcę mają być objęte 

ochroną bądź zgłoszone do takiej ochrony.  Wnioskodawca ma zapewnić, że projekt 

jest wykonalny oraz, że zminimalizował ryzyka związane z jego realizacją. W 

przypadku, gdy wnioskodawca nie jest podmiotem uprawnionym z patentu 

dotyczącego wdrażania wyników prac B+R, ryzyka te nie wydają się być 

wyeliminowane. 

Dokumentacja konkursowa nie zawiera wymogów odnośnie kwestii posiadania przez 

wnioskodawcę wyłącznych praw do wynalazku, wzoru użytkowego będącego 

przedmiotem projektu. Możliwa jest więc sytuacja, że wnioskodawca będzie na 

przykład współwłaścicielem wynalazku. Należy jednak pamiętać, że wnioskodawca 

powinien mieć takie prawa do wyników B+R / wynalazku / wzoru użytkowego, jakie 



 

 

są niezbędne do realizacji projektu. Kwestie te są oceniane w ramach oceny 

merytorycznej, gdzie eksperci oceniają między innymi poziom ryzyka projektu.  

Do wniosku o dofinansowanie wnioskodawca powinien więc załączyć takie 

dokumenty, które potwierdzą jego prawo do wynalazku / wzoru użytkowego / 

wyników B+R pozwalające na realizację projektu. 

10. 

 

Czy jest jakieś ograniczenie czasowe związane z wiekiem wykorzystywanego 

patentu?  

Nie ma takich ograniczeń.  

11. 

 

Czy na etapie podpisywania umowy możemy zmienić strukturę finansowania? 

Taka zmiana wymaga zgody PARP. Jeżeli wnioskodawca zaproponuje zmianę źródeł 

finansowania to PARP musi sprawdzić na ile taka zmiana może wpłynąć na dokonaną 

wcześniej ocenę kryterium „Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania 

projektu”. 

12. 

 

Czy prace badawczo-rozwojowe poprzedzające złożenie wniosku muszą być 

wykonane w Polsce? 

Nie, nie ma takiego wymogu.  

13.  

 

Czy zagraniczne przedsiębiorstwo może złożyć wniosek do konkursu?    

Tak, pod warunkiem , że spełnia kryterium:  

„Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru”  

 

14. 

 

Czy na potrzeby oszacowania wielkości kosztów kwalifikowalnych do wniosku 

potrzebne są trzy oferty? 

Nie. Wnioskodawca przed wstępnym oszacowaniem kosztów musi natomiast zrobić 

rozeznanie rynku, a we wniosku o dofinansowanie podać źródła danych na 

podstawie których koszty zostały oszacowane. Pełną procedurę wyboru wykonawcy 

/ dostawcy przedsiębiorca przeprowadza już w trakcie projektu.  

14. 

 

Czy w ramach kosztów kwalifikowalnych dopuszcza się realizację inwestycji w 

formule zaprojektuj i wybuduj?  

W ramach projektu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na roboty i 

materiały budowlane oraz usługi doradcze, bez względu na formułę ich realizacji.  

15. 

 

Czy poza wdrożeniem innowacji produktowej musimy wdrożyć inne rodzaje 

innowacji, np. marketingową, organizacyjną?  

Nie ma takiego obowiązku, ale mogą takie innowacje mogą być dodatkowym 

efektem projektu.  

16. 

 

Spółka jest zarejestrowana w Warszawie, ale zakłada zakup zakładu w Bydgoszczy. 

Jaki poziom dofinansowania powinien być zastosowany? 

W takiej sytuacji projekt będzie realizowany w województwie kujawsko-pomorskim i 



 

 

należy zastosować właściwy poziom intensywności regionalnej pomocy 

inwestycyjnej dla tego województwa.  

17. 

 

Na jakim poziomie gotowości technologicznej ma być produkt w kontekście prac 

rozwojowych? 

Dokumentacja konkursowa nie odwołuje się do poziomów gotowości 

technologicznej. Wyniki stanowiące podstawę wdrożenia muszą natomiast 

wskazywać na możliwość ich opłacalnej komercjalizacji. W trakcie oceny oceniane 

jest między innymi ryzyko projektu. Jeżeli poziom gotowości technologicznej będzie 

zbyt niski znacząco wzrasta poziom ryzyka takiego projektu. Trudno też mówić, że 

posiadane przez wnioskodawcę wyniki prac B+R są gotowe do komercjalizacji. 

18. 

 

W jakim momencie traci się status małego i średniego przedsiębiorstwa?  

Ocena wielkości przedsiębiorstwa (w kategoriach: małe, średnie) dokonywana jest 

na podstawie danych finansowych (tj. przychodu netto i sumy bilansowej) i liczby 

zatrudnionych osób. Jeśli przedsiębiorstwo przekroczy próg zatrudnienia lub pułap 

finansowy w trakcie ostatniego roku, nie wpłynie to na jego wielkość. Zachowuje ono 

status, jaki miało na początku roku, chyba że zjawisko to powtarza się w ciągu 

kolejnych dwóch lat - wówczas następuje zmiana statusu. Uzyskanie/utrata statusu 

MSP bez zachowania tego okresu następuje jednak np. w przypadku 

przejęć/sprzedaży udziałów. Regulacje w tym zakresie zawiera rozporządzenie 

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 

26.06.2014 r) 

19. 

 

Czy możliwa jest kwalifikowalność kosztu zakupu gruntu dokonanego 12 miesięcy 

przed projektem?  

Nie. Projekt może być rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Wydatki muszą być zrealizowane w okresie kwalifikowalności wydatków. 

20. 

 

Czy warunek posiadania nieruchomości na potrzeby projektu może zostać 

wypełniony na przykład poprzez przedstawienie umowy przedwstępnej lub 

warunkowej?  

W ramach działania nie ma warunku posiadania nieruchomości na potrzeby 

projektu. Rozumiemy, że chodzi tutaj o kwestie szacowania kosztów nieruchomości, 

która ma być zakupiona w ramach realizacji projektu oraz ewentualne wątpliwości 

oceniających co do realności przedstawionego harmonogramu projektu. 

PARP nie wymaga załączania tego typu dokumentów do wniosku o dofinansowanie, 

natomiast jeżeli sprawa została już w taki sposób uregulowana, kopię dokumentacji 

w tym zakresie należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie. We wniosku 

przedsiębiorca powinien poinformować o takiej umowie przedwstępnej, ponieważ 



 

 

stanowi ona podstawę szacowania kosztów nieruchomości.  

21. 

 

Czy w momencie wnioskowania o zaliczkę należy złożyć dodatkowe 

zabezpieczenie?  

Tak, zgodnie z zapisami wzoru umowy o dofinansowanie projektu (§ 9 pkt 2) (…) 

beneficjent może wystąpić z wnioskiem o płatność zaliczkową pod warunkiem wniesienia 

zabezpieczenia, o którym mowa w § 19 ust. 4 umowy. 

 

 

 

 


