
 
 

1. Czy przewidują Państwo wydłużenie naboru wniosków o dofinansowanie? 

 

Termin aktualnego naboru wniosków o dofinansowanie prowadzonego w ramach działania 

2.1 POIR nie ulegnie wydłużeniu. Decyzja Instytucji Zarządzającej POIR (dalej: IZ) wynika  

z faktu, iż wydłużenie terminu naboru skutkowałoby przesunięciem terminu oceny wniosków, 

a w konsekwencji opóźnieniem w zawieraniu umów z przedsiębiorcami wyrażającymi chęć 

realizacji inwestycji w CBR dofinansowanych ze środków europejskich. 

 

Ogłoszony nabór wniosków cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, którzy 

zamierzają jak najszybciej rozpocząć realizację swoich projektów tym bardziej, że ostatni 

nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1 POIR został zamknięty w dniu 

06.07.2018 r. (nabór nr 1/ 2.1/2018). 

 

Ponadto informujemy, iż planowany termin składania wniosków w ramach działania 2.1 

POIR został uwzględniony w „Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie 

konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2019 rok” 

opublikowanym w dniu 23 listopada 2018 r., zaś formalne ogłoszenie naboru nastąpiło w dniu 

11 lutego 2019 r. Zatem w opinii IZ Wnioskodawcy zostali poinformowani o terminie 

zamknięcia naboru z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym sporządzenie 

dokumentacji aplikacyjnej. 

 

2. W ramach agendy badawczej w której przewidujemy opracowanie określonych 

produktów czy produkty te będą mogły być opracowywane w ramach jakiegoś projektu 

badawczego (np. szybka ścieżka) przy współudziale/komplementarności zakupionej  

w niniejszym projekcie infrastrukturze badawczej? 

W sytuacji, gdy planowane przez przedsiębiorcę projekty dotyczą różnych, możliwych do 

wyodrębnienia kosztów kwalifikowalnych, możliwe jest uzyskanie wsparcie w ramach 

działania 2.1 PO IR na infrastrukturę B+R oraz w ramach innego działania/poddziałania, na 

prowadzenie badań na zakupionej infrastrukturze.  Należy mieć na uwadze, że każdy projekt 

powinien mieć określony odrębny cel oraz odrębnie określone wskaźniki produktu. 

Niemniej jednak, nie ma możliwości otrzymania dofinansowania dwa razy na te same koszty. 

Zakaz podwójnego finansowania wydatków wynika m.in. z rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  (podwójne finansowanie 

dotyczy sytuacji, gdy ten sam wydatek w części lub w całości zostanie sfinansowany ze 

środków pochodzących z co najmniej jednego funduszu, programu, instrumentu, czy 

inicjatywy wspieranej przez unijny budżet). 

Zwracam również uwagę na kwestię kumulacji pomocy publicznej. Możliwość kumulowania 

pomocy uzyskiwanej z różnych źródeł wynika z rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014  

z dnia 17 czerwca 2014 r. (art. 8 ust. 3). Na podstawie tych zapisów można stwierdzić, 

że dofinansowanie będzie kumulowało się z wszelką inną pomocą państwa w odniesieniu do 

tych samych kosztów kwalifikowalnych – pokrywających się częściowo lub w całości – tylko 



wówczas, gdy taka kumulacja nie powoduje przekroczenia najwyższego, dopuszczalnego 

poziomu intensywności pomocy  

 

Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że w świetle art. 4 ust. 2 Rozporządzenia 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 187/1 z 26.06.2014), 

nie jest dopuszczalne sztuczne dzielenie projektów o podobnych cechach i celach w celu 

nieprzekroczenia określonych  w omawianym rozporządzeniu progów pomocy – należy 

wyraźnie określić i opisać we wniosku o dofinansowanie, że  planowane projekty stanowią 

odrębne przedsięwzięcia. 

 

3. Co się kryje pod pojęciem kosztu „nieruchomości niezabudowanej”? Czy w ramach 

tej kategorii można ująć w projekcie zakup gruntu? 

 

Pod pojęciem koszt nabycia nieruchomości niezabudowanej należy rozumieć również zakup 

gruntu. 

Należy pamiętać, że zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 

czerwca 2015 r.  w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra 

badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 787) do kosztów kwalifikowanych w ramach 

regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty:  

1. nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania 

wieczystego), jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:  

a) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,  

b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena 

nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień nabycia,  

c) nieruchomość będzie służyła wyłącznie realizacji 

projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie projektu,  

d) w przypadku nieruchomości zabudowanych przedsiębiorca dodatkowo przedstawi opinię 

rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana  

w określonym celu, zgodnym z celami projektu, lub określającą zakres niezbędnych zmian 

lub ulepszeń. Elementy wymienione w pkt 1 a-d są weryfikowane na etapie rozliczania 

wydatku. 

Łączna wartość kosztów kwalifikowanych dotyczących  nabycia nieruchomości 

zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego) oraz spłaty rat 

leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (jeżeli dotyczy) nie może 

przekraczać 10% kosztów kwalifikowanych projektu. 

 

4. Czy kwalifikowane będą środki trwałe, które będą wykorzystywane zarówno  

w badaniach (pracach rozwojowych), jak i w produkcji pojazdów? 

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020(strona nr 69 pkt 3). Wydatki poniesione na zakup środków 

trwałych  a także koszty ich dostawy, montażu i uruchomienia, mogą być kwalifikowalne  

w części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy/Beneficjenta opartym  



o ich faktyczne wykorzystanie na potrzeby projektu.  Na etapie składania wniosku  

o dofinansowanie Wnioskodawca powinien mieć opracowaną metodologię  wyliczeń ww. 

wartości. Eksperci dokonujący oceny projektu mogą zwrócić się do Wnioskodawcy  

o przedstawienie takiej metodologii. 

 

5. Projekt będzie dotyczył rozwoju istniejącego CBR. Obecnie CBR również odnotowuje 

przychody i ponosi koszty. Czy do modelu finansowego należy brać dane historyczne nt. 

kosztów i przychodów z działalności całej firmy, czy też wyłącznie  

z dotychczasowej działalności CBR? Prognoza przychodów i kosztów "z projektem"  

i "bez projektu" będzie dotyczyła tylko CBR.  
 

W Modelu Finansowym "dane historyczne" należy wypełnić zgodnie ze sprawozdaniami 

finansowymi, tj. dla całej firmy. W prognozie w części z "dotychczasowej działalności (bez 

projektu)" również należy wskazać przychody i koszty dotyczące całej firmy, natomiast  

w części "projekt" dane dotyczące projektu.  

 

6. W celu udokumentowania współpracy firma zamierza podpisać umowy z uczelniami, 

jednak mają one mieć charakter warunkowy, tzn. wejście umowy "w życie" będzie 

zależało od otrzymania dofinansowania. Czy taka forma umowy jest wystarczająca dla 

spełnienia warunków w kryterium dotyczącym współpracy z uczelniami wyższymi?  

 

Umowa z jednostką naukową co do zasady może  mieć charakter warunkowy, tzn. wejście 

umowy w życie będzie zależało od otrzymania dofinansowania w działaniu 2.1 POIR.  

W umowie powinien jasno zostać sprecyzowany m.in. zakres współpracy, formy współpracy, 

okres współpracy. Współpraca powinna być prowadzona w trakcie realizacji projektu lub  

w okresie trwałości projektu.  

Premiowane formy współpracy z jednostką naukową to:  

- współpraca w ramach umowy wieloletniej,  

- współpraca w określonym czasie na potrzeby realizacji wspólnego projektu,  

- płatny staż pracownika B+R z danej jednostki naukowej,  

- zakup usług B+R w jednostkach naukowych,  

- usługi na wykonanie określonego zadania prowadzącego do praktycznych rezultatów,  

np. stworzenie prototypu urządzenia, dokonanie pomiarów testowych, wykonanie badań 

potrzeb dotyczących określonego produktu lub usługi.  

 

Zaznaczam, że ocena współpracy Wnioskodawcy z jednostką naukową dokonywana jest 

przez ekspertów z zakresu innowacyjności podczas posiedzenia Komisji Oceny Projektów.  

W ramach kryterium "W projekcie przewidziano udokumentowaną współpracę z jednostkami 

naukowymi" ocenie eksperckiej podlega m.in. charakter, forma współpracy oraz adekwatność 

do zakresu i przedmiotu planowanych w ramach agendy prac B+R, właściwy dobór podmiotu 

i jego oferty badawczej do planowanych prac B+R oraz czy wykazane we wniosku jednostki  

współpracujące z Wnioskodawcą wpisują się w definicję jednostki naukowej. Ocena 

współpracy z jednostką naukową podlega ocenie również w ramach kryterium: "W związku  

z realizacją projektu prowadzona będzie współpraca z podmiotami z sektora MSP, 

organizacjami badawczymi lub NGO (kryterium dotyczy wyłącznie przedsiębiorców innych 

niż MSP)”. 

Jednocześnie informuję, że Wnioskodawca deklarując nawiązanie/rozwijanie współpracy  

z jednostką naukową powinien obligatoryjne odzwierciedlić ten fakt we wskaźnikach 

rezultatu podając również wskaźnik dotyczący form współpracy z jednostką naukową. 



Nadmieniam, że Beneficjent zobowiązany jest do osiągania i utrzymania wskaźników 

produktu oraz rezultatu określonych we wniosku o dofinansowanie. 

7. Pytanie dot. kwalifikowalności wynagrodzeń oraz definicji zakładu 

W Regulaminie konkursu zamieszczona jest informacja "Koszt wynagrodzeń nie jest 

wydatkiem kwalifikowanym", podczas gdy w "Przewodniku kwalifikowalności kosztów  

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Konkurs 1/2.1/2019" z 15 

stycznia 2019 roku, w rozdziale II pkt 1 W Koszty wynagrodzeń podaje się, że:  

"W ramach tej kategorii kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi 

kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób 

zatrudnionych przy prowadzeniu badań aplikacyjnych (przemysłowych)lub prac 

rozwojowych" z odnośnikiem (3): "W kosztach bezpośrednich rozliczyć można personel 

bezpośrednio zaangażowany w proces badawczy, co wynika z zakresu obowiązków tych 

pracowników. Wynagrodzenia osób takich jak np. kierownicy projektu, z-cy, 

koordynatorzy, których opis stanowiska wskazuje na wykonywanie czynności zarówno 

merytorycznych, jak i zarządczych, bądź administracyjnych, należy poddać analizie 

zgodnie z zakresem obowiązków i proporcjonalnie przyporządkować do kosztów 

bezpośrednich tylko koszt wynagrodzenia dotyczący czynności merytorycznych". 

Ponadto w Formularzu Wniosku o dofinansowanie w części IV "Zdolność 

Wnioskodawcy do realizacji projektu" należy podać imiennie personel projektu wraz  

z uzasadnieniem ich zaangażowania w projekcie oraz określeniem ich roli oraz formy  

i wymiaru zatrudnienia.  

Czy zatem koszty wynagrodzeń personelu projektu jest kosztem kwalifikowalnym czy 

nie? Czy może on stanowić np. składową wkładu własnego? Zapisy te są 

niejednoznaczne, a są kluczowe dla oceny formalnej i nieprawidłowe ich ujęcie we 

wniosku może skutkować odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalnej. Bardzo proszę 

o jednoznaczną wykładnię dotyczącą kwalifikowalności wynagrodzeń w projekcie  

w ramach konkursu. 

We Wniosku o dofinansowanie w części I Informacje ogólne o projekcie należy podać 

czy projekt i działania w jego ramach dotyczą nowego czy istniejącego zakładu. Czy pod 

pojęciem "zakład" IOK rozumie wyodrębnioną jednostkę w ramach funkcjonującego 

podmiotu gospodarczego? Czy też utworzenie "nowego zakładu" jest jednoznaczne 

z koniecznością utworzenia nowego podmiotu gospodarczego? 

 

W ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw POIR nie 

ma możliwości kwalifikowania kosztów wynagrodzeń, co zostało określone w § 5 pkt. 4 

Regulaminu Konkursu.  

Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój z dnia 15 stycznie 2019 r., o którym Pan wspomina w e-mailu dotyczy działania 1.2 

POIR i określa zasady kwalifikowalności dla tego instrumentu wdrażanego przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju (a nie działania 2.1 POIR, wdrażanego przez Ministra Inwestycji  

i  Rozwoju).  

Dla działania 2.1 POIR kwestie kwalifikowalności wydatków zostały określone przede 

wszystkim w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe 

przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 



Natomiast, doprecyzowania w zakresie wydatków, które mogą być uznane za kwalifikujące 

się do objęcia wsparciem, zostały ujęte w Regulaminie konkursu.  

W odniesieniu do drugiego pytania dotyczącego pojęcia zakładu informuję, że termin zakładu 

jest istotny z punktu widzenia warunku dotyczącego tego, że pomoc regionalna przyznawana 

jest tylko na inwestycję początkową, co oznacza iż pomoc może być udzielona wyłącznie na 

inwestycję w aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z: 

· założeniem nowego zakładu, 

· zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, 

· dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio 

nieprodukowanych w zakładzie lub  

· zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. 

Przez pojęcie zakładu należy rozumieć jednostkę organizacyjną (inną niż przedsiębiorstwo), 

przeznaczoną do określonych celów. W zależności od sytuacji zakładem może być nowy 

badawczo-rozwojowy dział w istniejącym przedsiębiorstwie, a przedsiębiorstwo może 

składać się z kilku zakładów w różnych lokalizacjach. Zatem  nie jest wymagane utworzenie 

nowego podmiotu gospodarczego. 

 

 

8. Czy dopuszczacie Państwo udział przedstawicieli firm doradczych w Panelu 

Ekspertów?  

 

W działaniu 2.1 POIR możliwy jest udział przedstawicieli firm doradczych w Panelu 

Ekspertów, jako osób reprezentujących Wnioskodawcę.  

Wnioskodawca ma prawo zgłosić 4 przedstawicieli do udziału w Panelu Ekspertów, w tym 

mogą to być osoby reprezentujące firmę doradczą.  

Osoby uczestniczące w posiedzeniu Panelu Ekspertów powinny mieć pełnomocnictwo do 

reprezentacji Wnioskodawcy jeśli osoby te nie widnieją w KRS/CEiIDG Wnioskodawcy  

(w części dotyczącej sposobu reprezentacji przedsiębiorcy). 

 

9. Czy istnieje możliwość dofinansowania kosztów utworzenia centrum badawczo-

rozwojowego przy założeniu, że firma zamierza wybudować lub zakupić budynek,  

w którym dwa piętra będą stanowić dział badawczo-rozwojowy (część dofinansowana  

w ramach POIR 2.1.) a pozostała część budynku będzie zajmowana przez inne działy 

firmy i ta część będzie w całości sfinansowana przez firmę. 

Dotychczasowa siedziba firmy jest zbyt mała by pomieścić planowany do utworzenia 

dział badawczo-rozwojowy stąd pomysł opisany wyżej. Zastanawiam się jednak czy 

realizacja w takiej formule jest możliwa? 

   

 

W przypadku budowy budynku brak jest ograniczenia co do procentowego udziału kosztów 

budowy w kosztach kwalifikowanych ogółem pod warunkiem, że ich wielkość będzie 

racjonalna i niezbędna dla realizacji projektu. 

We wskazanym przypadku kosztem kwalifikowanym może być koszt zakupu/wytworzenia 

powierzchni użytkowej budynku przeznaczonej na działalność CBR, wyliczony 

proporcjonalnie do kosztu zakupu/wytworzenia całego budynku. Należy więc uznać, że 

możliwe jest uwzględnienie jako kosztu kwalifikowanego w ramach działania 2.1 POIR 



kosztu zakupu/wytworzenia tylko tej części budynku, która będzie przeznaczona na 

działalność CBR.  

Jednocześnie należy zaznaczyć, że kwalifikowalność wydatków, ich racjonalność, 

niezbędność dla realizacji projektu oraz dla osiągnięcia założonych celów i wskaźników 

weryfikowane będzie przez ekspertów z zakresu innowacyjności i analizy finansowej  

w ramach kryterium: "Projekt polega na inwestycji w utworzenie lub rozwój centrum 

badawczo-rozwojowego zlokalizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej"  

i kryterium: "Finansowe założenia projektu i potwierdzają jego opłacalność oraz trwałość 

finansową , a wnioskowana kwota wsparcia i planowane wydatki są zgodne z zasadami 

finansowania projektów". 

 

10. W zakładce V ASPEKTY FINANSOWE w wierszu 6 (pole 255 arkusza), w wierszu 

18 (pole 273 arkusza), w wierszu 20 (pole 275 arkusza), w wierszu 22 (pole 277 arkusza) 

należy wskazać wartość podatku VAT.  

W naszym przypadku (usługi medyczne) wydatki będą opodatkowane stawką podatku 

VAT w wysokości 23 % oraz zakup sprzętu medycznego w stawce 8%.  

Arkusz niestety nie przewiduje wprowadzenia takich wartości (tj. dwóch wartości 

podatku VAT), dlatego też kwota podatku VAT możliwa jest do wykazania tylko  

w jednej stawce, co jednak nie będzie odpowiadało rzeczywistym wartościom podatku 

VAT zarówno w wydatkach kwalifikowanych jak i wartości dofinansowaniu. 

 Jak w tej sytuacji należy postąpić? 

 

Gdy planowane do poniesienia w ramach projektu wydatki objęte są różnymi stawkami VAT 

należy, w polach 255, 261, 267 (odpowiednio dla danego rodzaju pomocy) wskazać wszystkie 

stawki VAT jakie obowiązują dla kosztów jaki planujecie państwo ponieść w ramach 

projektu. W aktualnie zamieszczonej na stronie http://www.poir.gov.pl/nabory/1-41/ wersji 

wniosku o dofinansowanie w ww. polach została udostępniona możliwość wpisania więcej 

niż jednej stawki VAT. 

 Ponadto uprzejmie wyjaśniam, że: 

- w polu 273 należy wskazać wyliczoną łączną kwotę podatku VAT dla wszystkich wydatków 

całkowitych.  

- w polu 275 należy wskazać kwotę podatku VAT od wydatków kwalifikowanych ogółem 

(łącznie dla wszystkich rodzajów pomocy) wyłącznie wówczas, gdy podatek VAT jest 

kwalifikowany, w przeciwnym razie należy wpisać wartość "0".  

- w polu 277 należy wskazać kwotę podatku VAT wyliczoną dla wnioskowanej kwoty 

dofinansowania ogółem (łącznie dla wszystkich rodzajów pomocy) wyłącznie wówczas, gdy 

podatek VAT jest kwalifikowany, w przeciwnym razie należy wpisać wartość "0". 

 

11. Według Instrukcji należy podać możliwie szczegółową informację z dokładnością do 

numeru księgi wieczystej. W związku z powyższym, zapis ten należy traktować wprost, 

co oznacza, iż wybór działki powinien nastąpić przed złożeniem wniosku  

o dofinansowanie? 

 

Uzupełnienie nr księgi wieczystej we wniosku o dofinansowanie w ramach działania 2.1 

POIR  jest obligatoryjne dla Wnioskodawców, do których należy nieruchomość, na której 

planowana jest realizacja projektu albo została wybrana działka na której umiejscowiony 

będzie budynek CBR (o ile KW dla danej nieruchomości została założona). Wnioskodawca 

nie ma obowiązku wyboru działki przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. W przypadku 

gdy przed złożeniem wniosku  Wnioskodawca nie wybrał działki, na której zostanie 

zrealizowana inwestycja należy postępować zgodnie z podpowiedzią do pola nr 64 we 



wniosku  " w przypadku braku nr księgi wieczystej należy wpisać n/d" lub zawrzeć 

informację, iż działka nie została jeszcze wybrana. W przypadku pozostawienia pustego pola 

zostanie ono podświetlone na czerwono. 

 

12. Proszę o informację odnośnie wypełnienia agendy badawczej, jeśli rezultatem 

projektu będzie innowacja procesowa (metoda dostawy), którą wdrożymy do naszego 

przedsiębiorstwa to  czy musimy odnieść się do produktów istniejących na rynku? 

W dokumentacji aplikacyjnej należy przedstawić informacje, które uprawdopodobnią, iż 

projekt wpisuje się w cel działania 2.1 POIR jakim jest wsparcie tworzenia lub rozwoju 

infrastruktury B+R, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz 

innowacyjnych produktów i usług.  

 

Zgodnie z §4.3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe 

przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020   za 

projekt badawczo-rozwojowy należy uznać projekt dotyczący eksperymentalnych prac 

rozwojowych w rozumieniu art. 2 ust pkt 86 Rozporządzenia KE (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 156 z 20.06.2017 r.). Zgodnie  

z  przedmiotową definicją  „eksperymentalne prace rozwojowe oznaczają zdobywanie, 

łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności  

z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu 

opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług (…)”. 

 

Zatem jednym z elementów definiujących prace badawczo-rozwojowe jest aspekt nowości ich 

rezultatu. Wskazuje on czy dana innowacja została już wcześniej wdrożona przez inne firmy 

czy rozpatrywana firma wdrożyła daną innowację jako pierwsza na rynku, w sektorze bądź  

w skali całego świata. Dlatego też dla udowodnienia, iż przesłanka nowości jest spełniona 

należy odnieść rezultat projektu do rozwiązań dostępnych na rynku. 

 

Zatem w celu uwiarygodnienia, iż planowana do opracowania w ramach agendy metoda 

dostawy jest nowa lub znacząco ulepszona rekomendowane jest porównanie jej cech  

z metodami dostępnymi/stosowanymi na rynku (w skali dla której zadeklarowano 

innowacyjność).  

 

Jednocześnie informujemy, iż po stronie Wnioskodawcy leży przedstawienie informacji, które 

potwierdzą nowość rezultatu agendy w zadeklarowanej skali.  

 

Ocena innowacyjności rezultatów agendy  jest dokonywana przez ekspertów branżowych na 

podstawie informacji przedstawionych przez Wnioskodawcę w dokumentacji aplikacyjnej 

oraz znajomości branży. 

 

13. Czy w związku z możliwością nabycia w ramach projektu gruntu pod budowę CBR, 

konieczne jest określenie na etapie aplikowania miejsca realizacji projektu? Znane jest 

województwo realizacji projektu, a więc poziom dofinansowania nie ulegnie zmianie. 

Oczywiście do czasu podpisania umowy o dofinansowanie, Wnioskodawca pozyska 

wszystkie niezbędne pozwolenia – np. pozwolenie na budowę.  



Wnioskodawca powinien wskazać we wniosku o dofinansowanie przynajmniej dane 

niezbędne do ustalenia poziomu dofinansowania wynikającego z mapy pomocy regionalnej tj.  

województwo, powiat oraz podregion (NUTS 3).  

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż ocenie eksperckiej podlega kryterium 

"Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz 

jest przygotowany do realizacji inwestycji". W przedmiotowym kryterium ocenie podlega 

posiadanie (lub w przypadku ich braku zidentyfikowanie) przez Wnioskodawcę 

pozwoleń/licencji/koncesji jeżeli są one niezbędne do realizacji inwestycji. Zatem  

w przypadku inwestycji, dla których konieczne będzie uzyskanie decyzji środowiskowych 

oraz pozwolenia na budowę rekomendowane jest określenie miejsca realizacji projektu  

w dokumentacji aplikacyjnej. Informacje w tym zakresie należy przedstawić w cz. IV 

wniosku o dofinansowanie "Zdolność Wnioskodawcy do realizacji projektu" w pkt. 5 

"Przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji inwestycji".   

 

14. Czy istnieje możliwość podania więcej niż jednego miejsca realizacji projektu  

i następnie wyboru jednego z nich? 

Możliwość podania więcej niż jednego miejsca realizacji projektu dotyczy jedynie sytuacji 

gdy projekt będzie realizowany w kilku lokalizacjach. W tym przypadku (zgodnie  

z informacją zawartą w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie na str. 17-18) 

Wnioskodawca powinien określić główne miejsca realizacji projektu oraz pozostałe miejsca 

realizacji projektu. Nie rekomenduje się zatem wskazania we wniosku o dofinansowanie kilku 

potencjalnych miejsc realizacji projektu, a następnie po ewentualnym zatwierdzeniu projektu 

do wsparcia wyboru jednego z nich.  

 

15. Czy istnieje możliwość zmiany podanego we wniosku o dofinansowanie miejsca 

realizacji projektu?  

Zgodnie z §11 ust. 7 Regulaminu Konkursu w ramach działania 2.1 POIR "Przed 

podpisaniem umowy o dofinansowanie Wnioskodawca nie może wprowadzić zmian do 

projektu, poza zmianami wynikającymi z przebiegu oceny, zgłoszonymi przez IZ  

i ekspertów". Po zawarciu zaś umowy o dofinansowanie zgodnie z  §17 ust.1 projektu umowy 

o dofinansowanie "strony mogą dokonać zmiany umowy zgodnymi oświadczeniami woli  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 2-4". Jednakże zgodnie 

 z  §17 ust. 10  projektu umowy o dofinansowanie "nie jest dopuszczalna taka zmiana umowy  

w rezultacie której projekt przestałby spełniać kryteria wyboru projektów, według których był 

oceniany, zawarte w dokumencie  Kryteria wyboru projektów w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój". 

 

16. Czy jeśli lokalizacja planowanego do nabycia gruntu nie jest jeszcze znana,  

a konieczne jest podanie miejsca realizacji projektu, to czy można jako takie podać np. 

adres siedziby przedsiębiorstwa? 

W przypadku gdy lokalizacja planowanego do nabycie gruntu nie jest jeszcze znana 

Wnioskodawca powinien wskazać we wniosku o dofinansowanie przynajmniej dane 

niezbędne do ustalenia poziomu dofinansowania wynikającego z mapy pomocy regionalnej tj.  

województwo, powiat oraz podregion (NUTS 3). W tym przypadku w polu nr 64 we wniosku 

(dot. nr księgi wieczystej)  należy postępować zgodnie z podpowiedzią do pola nr 64 we 

wniosku  " w przypadku braku nr księgi wieczystej należy wpisać n/d" lub zawrzeć 



informację, iż działka nie została jeszcze wybrana. W przypadku pozostawienia pustego pola 

zostanie ono podświetlone na czerwono. Wnioskodawca nie powinien zatem podawać 

siedziby firmy zamiast miejsca realizacji projektu. 

 

17. Czy jeżeli dopiero na moment realizacji agendy zgoda komisji etycznej  będzie 

wymagana, to czy na moment złożenia wniosku o dofinansowanie lub panelu ekspertów 

będzie ona konieczna? Zaznaczam, iż zgoda komisji bioetycznej jest przyznawana na 

określony czas i może się okazać, że starając się o zgodę teraz, na moment realizacji 

agendy w okresie trwałości będzie ona już „przeterminowana”. 

Wymóg pozyskania niezbędnych zgód, pozwoleń, licencji itp. jest oceniany przez ekspertów  

i podlega weryfikacji w ramach kryterium "Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu  

z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz jest przygotowany do realizacji 

inwestycji". Zgodnie z jego brzmieniem " W kryterium ocenie podlega posiadanie przez 

Wnioskodawcę pozwoleń/licencji/koncesji, jeśli są one niezbędne do realizacji inwestycji.  

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie dysponuje na etapie składania wniosku  

o dofinansowanie ww. dokumentami, oceniający sprawdza, czy Wnioskodawca 

zidentyfikował je i skatalogował oraz zobowiązał się do przedłożenia takich dokumentów 

przed podpisaniem umowy o dofinansowanie lub w sytuacji, gdy uzyskanie licencji, koncesji 

możliwe jest dopiero po przeprowadzeniu inwestycji zgodnie z odpowiednimi przepisami 

prawa – w momencie ich uzyskania". Informacje w tym zakresie należy przedstawić w cz. IV 

wniosku o dofinansowanie "Zdolność Wnioskodawcy do realizacji projektu" w pkt. 5 

"Przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji inwestycji".   

 

Zatem eksperci mają możliwość poproszenia o zgodę komisji bioetycznej do wglądu  

w momencie oceny wniosku o dofinansowanie. Jednakże w przypadku nieposiadania tego 

dokumentu w trakcie posiedzenia KOP Wnioskodawca powinien przedstawić racjonalne 

przesłanki, dla których zasadne jest jego uzyskanie po ocenie projektu. Należy podkreślić, iż 

na podstawie kryterium przytoczonego powyżej eksperci mają możliwość dopuszczenia 

uzyskania wymaganych decyzji/ zgód/ licencji przez Wnioskodawcę w późniejszym terminie. 

18. Czy po podpisaniu umowy o dofinansowanie możliwa jest zmiana miejsca realizacji 

projektu – w ramach tego samego województwa? Wyszukana działka ma być objęta 

pracami związanymi z instalacją kanalizacji w przeciwnym wypadku może być 

wskazana zmiana na podobną lokalizację z mediami. 

Informujemy, iż we wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca powinien zadeklarować 

miejsce realizacji projektu. Informacje  w tym zakresie są niezbędne nie tylko do ustalenia 

poziomu dofinansowania wynikającego z mapy pomocy regionalnej, ale również do oceny 

spełnienia kryterium obligatoryjnego nr 5 Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu  

z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz jest przygotowany do realizacji inwestycji.  

Po zawarciu umowy o dofinansowanie zgodnie z  §17 ust.1 wzoru umowy o dofinansowanie 

(dalej: „wzoru”) "strony mogą dokonać zmiany umowy zgodnymi oświadczeniami woli  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 2-4".  Po zwarciu umowy  

o dofinansowanie Wnioskodawca może  zatem wystąpić do IZ o zmianę miejsca realizacji 

projektu. W takim przypadku zgodnie z §17 ust.5 wzoru „Instytucja Zarządzająca ustosunkuje 

się do zmian zaproponowanych przez beneficjenta nie później niż 30 dni od dnia ich 

otrzymania, uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia.  



W przypadku konieczności powołania eksperta zewnętrznego do oceny zaproponowanych 

przez beneficjenta zmian, termin 30 dni może ulec wydłużeniu do 60 dni, o czym Instytucja 

Zarządzająca poinformuje beneficjenta”. Należy mieć na uwadze jednak, iż zgodnie z  §17 

ust. 10  wzoru "nie jest dopuszczalna taka zmiana umowy w rezultacie której projekt 

przestałby spełniać kryteria wyboru projektów, według których był oceniany, zawarte  

w dokumencie  Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój”.  

Zatem po zawarciu umowy o dofinansowanie zmiana miejsca realizacji projektu jest możliwa 

jedynie za zgodą IZ oraz w sytuacji gdy zmiana nie będzie skutkowała niespełnieniem 

kryterium wyboru projektów.  

19. Czy w ramach udokumentowania finansowania projektu kredytem bankowym 

wystarczy przedstawić promesę na kwotę równą: suma kosztów kwalifikowanych minus 

dotacja ?  

Zgodnie z kryterium obligatoryjnym nr 9 pn. Finansowe założenia projektu potwierdzają jego 

opłacalność oraz trwałość finansową, a wnioskowana kwota wsparcia i planowane wydatki są 

zgodne z zasadami finansowania projektów w ramach finansowych założeń projektu 

weryfikacji podlegają: 

 „źródła finansowania projektu, które muszą być wiarygodne i muszą zapewniać pełne 

bilansowanie inwestycji brutto z uwzględnieniem luki czasowej pomiędzy momentem 

poniesienia wydatku, a wpływu dotacji (…)”.  

Ponadto zgodnie z dokumentem Zasady oceny finansowej w pkt 2) „Warunkiem uznania 

kryterium za spełnione jest wykazanie przez wnioskodawcę zdolności finansowej do 

realizacji całości projektu (w tym wydatków niekwalifikowanych) zgodnie z zakładanym 

harmonogramem. Projekt musi mieć zapewnione stabilne i udokumentowane źródła 

finansowania”. Zatem  Wnioskodawca powinien przedstawić założenia dotyczące 

finansowania wkładu własnego w projekcie (stanowiącego różnicę między wydatkami 

całkowitymi a dofinansowaniem w projekcie). 

Jako źródła finansowania wkładu własnego Wnioskodawca może uwzględnić zarówno środki, 

własne, kredyt inwestycyjny, leasing, środki z funduszu inwestycyjnego lub inne.  

Zatem kwota finansowania z kredytu uzależniona jest od tego czy projekt będzie finansowany 

jedynie z kredytu inwestycyjnego czy częściowo również z innych źródeł, które 

Wnioskodawca pozyska (np. środki własne, leasing itd.). 

20. Czy w ramach budowy centrum B+R – w ramach zakupu prac i materiałów 

budowlanych, są jakieś często spotykane koszty niekwalifikowane? 

 

Do kosztów niekwalifikowanych w ramach działania 2.1 POIR zalicza się koszty, które nie 

mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowanych wskazanych w §5  ust. 2, §5  ust.5 oraz §6 

ust.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie udzielania 

pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców  

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 

Należy mieć na uwadze, iż zgodnie z kryterium Finansowe założenia projektu potwierdzają 

jego opłacalność oraz trwałość finansową, a wnioskowana kwota wsparcia i planowane 



wydatki są zgodne z zasadami finansowania projektów „ocenie podlega również racjonalność 

każdego wydatku dla realizacji projektu oraz dla osiągnięcia założonych celów i wskaźników. 

W ramach oceny racjonalności każdego wydatku w projekcie weryfikowana będzie również 

poprawność dokonania analizy przez Wnioskodawcę dostępności rynkowej planowanej do 

zakupu infrastruktury B+R oraz adekwatność/zasadność planowanej do zakupu/wytworzenia 

infrastruktury B+R do przewidywanych prac B+R”. 

Zatem ocena kwalifikowalności wydatków zaplanowanych w projekcie dokonywana jest 

przez ekspertów na podstawie katalogu kosztów kwalifikowanych wskazanych powyżej oraz 

adekwatności/zasadności kosztu dla realizacji  celu projektu oraz zaplanowanych w nim prac 

B+R. Nie jest zatem możliwe wskazanie przykładowego katalogu kosztów 

niekwalifikowanych w zakresie zakupu prac i materiałów budowlanych, gdyż mając na 

uwadze specyfikę projektu dany koszt być uznany za kwalifikowany w jednym projekcie  

a w innym zakwalifikowany do kosztów niekwalifikowanych ( jako niezasadny). 

21. Czy w ramach dotacji można sfinansować zarówno część badawczą, jak i część 

socjalną nowego centrum B+R? (toalety, szatnie) 

 

Część socjalna może stanowić koszt kwalifikowany w ramach działania 2.1 POIR. Należy 

jednak zaznaczyć, iż ocenie podlega również racjonalność każdego wydatku dla realizacji 

projektu oraz dla osiągnięcia założonych celów i wskaźników. Zatem wydatek może zostać 

uznany za niekwalifikowany np.  w sytuacji stwierdzenia przez ekspertów, iż zaplanowany 

wydatek jest nieracjonalny (np. zbyt duża powierzchnia pomieszczeń socjalnych w stosunku 

do powierzchni CBR lub zbyt wysoki koszt pomieszczeń socjalnych w stosunku do innych 

wydatków zaplanowanych w projekcie ).  

22. Gdzie znajdę aktualną listę Klastrów Kluczowych 

Aktualna Lista Krajowych Klastrów Kluczowych znajduje się pod linkiem tj. 

https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/lista-kkk 

W dokumencie  "Wzór wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu)  

Nabór 1/2.1/2019" w cz. II Identyfikacja Wnioskodawcy w polu nr 93 pn.” Nazwa klastra” 

uwzględniona została lista klastrów posiadających status Krajowego Klastra Kluczowego. 

Wnioskodawcy mogą wybrać z listy rozwijanej nazwę Krajowego Klastra Kluczowego do 

którego przynależą lub opcję „ NIE DOTYCZY”. Lista KKK stanowi zatem katalog 

zamknięty. Jeśli zatem na liście nie widnieje nazwa klastra  do którego Wnioskodawca 

przynależy, to oznacza, iż nie posiada on statusu KKK. 

23. Czy w ramach konkursu 2.1 PO IR kwalifikowany jest zakup środków trwałych - 

aparatury badawczej - w ramach leasingu operacyjnego?  

 

W działaniu 2.1 POIR zgodnie z paragrafem 5 ust. 6 rozporządzenia w sprawie udzielania 

pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców  

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014‒2020 (w zał.) dopuszczalne 

jest kwalifikowanie kosztu spłaty rat wartości początkowej środków trwałych  poniesione 

przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych 

środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego. Zgodnie z Wytycznymi  

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/lista-kkk


Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020 podrozdział 6.12.3 Leasing i inne techniki finansowania nie powodujące przeniesienia 

prawa własności lub natychmiastowego przeniesienia prawa własności ( w zał.) "Do 

współfinansowania kwalifikują się wydatki poniesione w związku z leasingiem operacyjnym 

– istotą leasingu operacyjnego jest taka umowa leasingu, w ramach której ryzyko oraz pożytki 

z tytułu posiadania przedmiotu leasingu nie są zasadniczo w całości przeniesione na 

leasingobiorcę (beneficjenta), a okres użytkowania przedmiotu leasingu może być krótszy niż 

okres jego gospodarczej używalności (okres amortyzacji)."  

Zdaniem eksperta finansowego w przypadku zastosowania w ramach projektu finansowania 

w drodze leasingu, wydatkiem kwalifikującym się do współfinansowania jest w przypadku 

leasingu operacyjnego – kwota przypadająca na część raty leasingowej wystawionej na rzecz 

beneficjenta, związanej ze spłatą kapitału przedmiotu umowy leasingu.  

 

24. W ramach agendy badawczej planowane są prace badawcze nad wyrobami, które są 

przedmiotem badań w ramach projektów B+R, współfinansowane w ramach działania 

1.1.1 oraz 1.2 PO IR. Czy można te projekty łączyć, tj. wykorzystywać zakupione  

w ramach projektu 2.1 sprzęty, do realizacji badań w projektach działania 1.1.1 oraz 1.2 

PO IR? 

Sprzęt zakupiony w ramach działania 2.1 PO IR powinien być wykorzystywany do realizacji 

zadań określonych w Agendzie badawczej stanowiącej załącznik do wniosku  

o dofinansowanie projektu w ramach działania 2.1 PO IR. Jeśli badania wynikające z Agendy 

Badawczej są jednocześnie przedmiotem projektu finansowanego w innych działaniach POIR 

to można dopuścić taką sytuacje  przy zachowaniu zakazu podwójnego finansowanie 

określonego w ww. wytycznych.  

25. Od jakiej daty liczony będzie okres trwałości projektu? Czy okres trwałości projektu 

będzie  liczony od daty zakończenia realizacji samej inwestycji, czy prac wpisanych  

w  Agendę badawczą? 

Okres trwałości jest liczony od daty zakończenia realizacji projektu. Okres realizacji projektu 

jest zaś tożsamy z okresem kwalifikowalności wydatków w projekcie. Oznacza to, że 

obejmuje jedynie okres realizacji inwestycji polegającej na budowie CBR.  

Kwestie okresu realizacji projektu oraz okresu trwałości zostały uregulowane we wzorze 

umowy o dofinansowanie w ramach działania 2.1 POIR (dalej: „wzór umowy”) w §7. 

Kwalifikowalność wydatków. Zgodnie z §7 ust. 1 wzoru umowy okres kwalifikowalności 

wydatków kończy się w dniu złożenia wniosku o płatność końcową. Następnie §7 ust. 4 

wskazuje, iż „za zakończenie realizacji Projektu uznaje się finansowe rozliczenie wniosku 

 o płatność końcową” rozumianego jako: dzień przelewu na rachunek bankowy beneficjenta -

w przypadku, gdy w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową beneficjentowi 

przekazywane są środki lub jako dzień zatwierdzenia wniosku o płatność końcową –  

w pozostałych przypadkach. Do terminu rozpoczęcia okresu trwałości odnosi się zaś §7 ust.5 

zgodnie z którym „od zakończenia realizacji Projektu liczony jest okres trwałości Projektu,  

o którym mowa w §10 ust.1” 

Powyższe ma również odzwierciedlenie w cz. VIII instrukcji wypełniania wniosku  

o dofinansowanie „Wskaźniki realizacji projektu” (str. 53) lata „ …., n-3, n-2, n-1 do n 



oznaczają poszczególne lata realizacji projektu przy czym rok n – oznacza rok, w którym 

Wnioskodawca zamierza zakończyć realizację projektu. Lata od n+1 do n+5 oznaczają lata 

trwałości projektu (3 lata dla podmiotów z sektora MŚP, 5 lat dla dużych przedsiębiorstw)”.  

Zatem okres trwałości jest liczony od daty zakończenia realizacji inwestycji w CBR, nie zaś 

prac badawczo-rozwojowych zaplanowanych do realizacji w ramach agendy badawczej.  

26. Czy istnieje, instrukcja wypełniania lub wytyczne dla Agendy badawczej? 

Nie został opracowany odrębny dokument uszczegóławiający sposób jej wypełnienia. Agendę 

Badawczą należy uzupełnić na podstawie wskazanych w niej wyjaśnień. Jednocześnie 

zwracam uwagę, iż dane zawarte w Agendzie badawczej muszą pokrywać się z informacjami 

zawartymi we Wniosku o dofinansowanie i Modelu finansowym. 

27. Czy Jednostka Organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej może być 

Beneficjentem w ramach planowanego naboru 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę 

B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój?  

Zgodnie z §3.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe 

przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój , 2014-2020 

„Pomoc jest udzielana przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 1 załącznika I rozporządzenia 

KE(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.U. UE L 187  

z 26.06.2014, str.1)”. 

Zgodnie z przepisem tego artykułu "za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący 

działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną (...)".  

 

Spełnienie wymogu  w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot 

ubiegający się o dofinansowanie w ramach działania 2 .1 POIR podlega ocenie na podstawie 

kryterium obligatoryjnego nr 5 "Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości 

ubiegania się o dofinansowanie oraz jest przygotowany do realizacji inwestycji". Zgodnie  

z treścią tego kryterium weryfikacji podlega czy na moment złożenia wniosku Wnioskodawca 

prowadzi działalność na terenie RP potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.  

Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą podlegają wpisowi do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bądź do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). 

 

 

 28. Możliwość inwestycji w CBR przez duże przedsiębiorstwo w woj. Mazowieckim  

Wymóg, iż projekt musi dotyczyć inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności 

gospodarczej (tj. działalności, która nie jest taka sama jak poprzednio prowadzona w danym 

zakładzie ani podobna do takiej działalności) należy interpretować wąsko. Oznacza to, iż 

kod PKD działalności, której dotyczy projekt nie może widnieć uprzednio w dokumencie 

rejestrowym w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy.  

 

W  kryterium obligatoryjnym nr 3 pn. Projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie  

z rozporządzeniem KE (UE) nr 651/2014 w działaniu 2.1 POIR zostało wskazane wprost, iż 

"zgodnie z art. 2 pkt 50 rozporządzenia KE(UE) taka sama lub podobna działalność oznacza 

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/ogolne-informacje-o-krajowym-rejestrze-sadowym/


działalność wchodzącą w zakres tej samej czterocyfrowej klasy NACE, której 

odpowiednikiem na gruncie prawa polskiego jest Polska Klasyfikacja Działalności (PKD). 

Ocena kryterium następuje na podstawie analizy informacji zawartych w dokumentacji 

aplikacyjnej Wnioskodawcy i weryfikacji 4-cyfrowego kodu PKD określonego dla 

działalności, której dotyczy projekt".  

 

29. Czy w ramach POIR 2.1. jest możliwość dofinansowania wyposażenia stanowiska 

pracy (biurko + komputer) dla osoby, która nie będzie zaliczana do personelu B+R lecz 

dla kadry zarządzającej? Chodzi o jedną osobę na stanowisku administracyjnym. 

Koszt stanowiska pracy (biurko i komputer) dla osoby na stanowisku administracyjnym  

w ramach działania 2.1 może zostać uznany  za kwalifikowalny, jeśli będzie on racjonalny, 

niezbędny do realizacji projektu, ale ostateczną decyzję o kwalifikowaniu wydatków podejmą 

eksperci oceniający projekt na podstawie uzasadnienia niezbędności i adekwatności takiego 

wydatku.  

Dodatkowo wyjaśniam, że kwalifikowalność wydatków, ich racjonalność, niezbędność dla 

realizacji projektu oraz dla osiągnięcia założonych celów i wskaźników  oceniane będzie 

przez ekspertów z  zakresu innowacyjności i analizy finansowej  w ramach kryterium: 

"Projekt polega na inwestycji w utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego 

zlokalizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej"  oraz "Finansowe założenia 

projektu potwierdzają jego opłacalność oraz trwałość finansową, a wnioskowana kwota 

wsparcia i planowane wydatki są zgodne z zasadami finansowania projektów ". 

 

30. Projekt zakłada prace budowlane związane z budową centrum badawczo 

rozwojowego. Czy wykonanie dokumentacji projektowej/technicznej dla budowy 

budynku CBR jest kosztem kwalifikowanym projektu? 

 

Wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji projektowej/technicznej dla budowy 

budynku CBR mogą być uznane za wydatek kwalifikowany w ramach regionalnej pomocy 

inwestycyjnej, o ile eksperci uznają go za racjonalny i uzasadniony, a także pod warunkiem, 

że wykonawca zostanie wybrany zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz, że wydatki te 

podwyższą wartość środka trwałego tj. budynku. Wydatki zaksięgowane na kontach 

analitycznych, tj. kosztów operacyjnych, będą uznane za niekwalifikowane. 

 

Zaznaczam jednak, że koszty poniesione na uzyskanie projektu budowlanego przed złożeniem 

wniosku o dofinansowanie nie będą uznane za kwalifikujące się do objęcia wsparciem. 

Zgodnie bowiem z par. 7 ust. 2 umowy o dofinansowanie, warunkiem uznania wydatków za 

kwalifikowalne jest faktyczne poniesienie ich przez beneficjenta w okresie kwalifikowalności 

(okres kwalifikowalności dla projektu objętego regionalną pomocą inwestycyjną może 

rozpocząć się po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie).  

 

Ponadto zgodnie z paragrafem 9 ust. 6 Regulaminu Konkursu w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału 

przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji  

w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” PO IR KONKURS 1/2.1/2019 NABÓR <11 marca 

2019 r. – 30 kwietnia 2019 r.> każdy Projekt podlega ocenie przez 4 ekspertów zewnętrznych  

(3 Ekspertów w zakresie innowacyjności projektu i 1 Eksperta w zakresie analizy finansowe), 

którzy w ramach oceny kryteriów pn: "Projekt polega na inwestycji w utworzenie lub rozwój 

centrum badawczo-rozwojowego zlokalizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" 

oraz "Finansowe założenia projektu potwierdzają jego opłacalność oraz trwałość finansową,  



a wnioskowana kwota wsparcia i planowane wydatki są zgodne z zasadami finansowania 

projektów" dokonają podczas posiedzenia Komisji Oceny Projektów oceny każdego ze 

wskazanych przez Wnioskodawcę wydatków pod kątem ich racjonalności i zasadności dla 

realizacji projektu opisanego w Agendzie Badawczej. 

 

31. Czy przed podpisaniem umowy dopuszczalna jest zmiana formy zabezpieczenia 

wkładu własnego, np. na kredyt. 

Zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu Konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia 

działalności B+R+I, Działanie 2.1 ocena wniosków o dofinansowanie złożonych przez 

Wnioskodawcę, dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów w oparciu o kryteria 

wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący, stanowiące załącznik nr 1 do 

przedmiotowego Regulaminu, na podstawie informacji zawartych we wniosku  

o dofinansowanie oraz informacji lub dokumentów, o których mowa w ust. 6 (jeśli 

Wnioskodawca zostanie wezwany do ich złożenia), a także informacji i wyjaśnień 

udzielanych przez Wnioskodawcę podczas posiedzenia Panelu Ekspertów.  

 

Źródła finansowania projektu podlegają ocenie w ramach kryterium obligatoryjnego nr 9 pn. 

Finansowe założenia projektu potwierdzają jego opłacalność oraz trwałość finansową,  

a wnioskowana kwota wsparcia i planowane wydatki są zgodne z zasadami finansowania 

projektów.  

W ramach finansowych założeń projektu weryfikacji podlegają: „źródła finansowania 

projektu, które muszą być wiarygodne i muszą zapewniać pełne bilansowanie inwestycji 

brutto z uwzględnieniem luki czasowej pomiędzy momentem poniesienia wydatku, a wpływu 

dotacji (…)”, zgodnie z powyższym Państwa projekt podczas posiedzenia KOP zostanie 

oceniony na podstawie aktualnie zadeklarowanego we wniosku zewnętrznego źródła 

finansowania projektu.  

 

Ponadto zgodnie z § 11 ust. 7 ww. Regulaminu Konkursu dla naboru 1/2.1/2019, przed 

podpisaniem umowy o dofinansowanie Wnioskodawca nie może wprowadzić zmian do 

projektu poza zmianami wynikającymi z przebiegu oceny, zgłoszonymi przez IZ i ekspertów.  

 

Reasumując zgodnie z powyższym, brak jest możliwości zmiany formy finansowania 

projektu  po dokonaniu oceny Projektu dokonanej podczas posiedzenia Komisji Oceny 

Projektów, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.  

 

Jednakże po zawarciu umowy o dofinansowanie, zgodnie z  § 17 ust. 1-4 Umowy Beneficjent 

ma możliwość zawnioskowania o zmiany w projekcie. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że 

nie jest dopuszczalna taka zmiana Umowy w rezultacie której Projekt przestałby spełniać 

kryteria wyboru projektów, według których był oceniany i efektem której byłoby 

nieprzyznanie dofinansowania w czasie, gdy projekt podlegał ocenie w ramach procedury 

wyboru projektów. W związku z tym zmiany do umowy mogą również podlegać ocenie przez 

ekspertów. 

 

 

32. Jesteśmy dużym przedsiębiorstwem i chcemy złożyć wniosek w ramach 2.1 PO IR.  

Dane finansowe naszej spółki są konsolidowane na poziomie grupy (przedsiębiorstwo 

zagraniczne). 

Jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie jest: 



- Kompletne sprawozdania finansowe Wnioskodawcy oraz podmiotów 

powiązanych/partnerskich za okres 3 ostatnich zatwierdzonych okresów 

obrachunkowych albo skonsolidowane sprawozdania finansowe za ww. okresy 

sporządzane zgodnie z ustawą o rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami 

Rachunkowości. 

Czy wystarczy wersja oryginalna + tłumaczenie przysięgłe sprawozdania 

skonsolidowanego całej grupy za 2015, 2016 i 2017 (nie posiadamy jeszcze sprawozdania 

zatwierdzonego za 2018)? 

Czy mamy tłumaczyć całe sprawozdania (wraz z notą dodatkową, uchwałami 

zatwierdzającymi), czy też wystarczy bilans i rachunek zysków i strat? 

 

Zgodnie z dokumentacją Konkursową (listą załączników do wniosku o dofinansowanie) jeżeli 

jesteście państwo zobligowani do sporządzania sprawozdań finansowych macie Państwo 

obowiązek załączyć do wniosku o dofinansowanie  "Kompletne sprawozdania finansowe 

Wnioskodawcy oraz podmiotów powiązanych/partnerskich (w przypadku wykazania 

powiązań/partnerstwa) za okres 3 ostatnich zatwierdzonych okresów obrachunkowych albo 

skonsolidowane sprawozdania finansowe za ww. okresy sporządzane zgodnie z ustawą  

o rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości". Zgodnie z powyższym 

mogą Państwo przekazać kompletne skonsolidowane sprawozdania finansowe całej grupy lub 

kompletne sprawozdania jednostkowe wszystkich podmiotów powiązanych. Zgodnie  

z paragrafem 6 ust. 3 pkt 2 Regulamin Konkursu w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw 

do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę 

B+R przedsiębiorstw” PO IR KONKURS 1/2.1/2019 NABÓR 11 marca 2019 r. – 30 

kwietnia 2019 r. dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na 

język polski przez tłumacza. 

 

33. Prosimy o informację: 

1. Czy posiadanie umowy warunkowej na zakup nieruchomości zabudowanej oraz 

posiadanie opinii rzeczoznawcy majątkowego na dzień złożenia wniosku  

o dofinansowanie jest wystarczające? 

2. Czy Wnioskodawca jeszcze przed uzyskaniem rozstrzygnięcia ws. przyznania 

dofinansowania powinien pozyskać inne dodatkowe dokumenty, np. 

opinię  rzeczoznawcy  budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być 

używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu, lub określającą zakres 

niezbędnych zmian lub ulepszeń? 

3. Czy eksperci oceniający wniosek mogą wymagać od nas na etapie spotkania 

panelowego określonych dokumentów w tym zakresie? 

 

Ad. 1 Zgodnie ze stanem prawnym Wnioskodawca nie jest zobligowany na moment złożenia 

Wniosku o dofinansowanie do przedstawienia wskazanych przez Panią dokumentów tj. 

umowy warunkowej na zakup nieruchomości zabudowanej oraz opinii rzeczoznawcy 

majątkowego.  Dokumenty te będą wymagane na etapie rozliczania projektu przy wniosku 

 o płatność w ramach którego ten wydatek będzie zgłoszony do refundacji (rozliczanie 

projektu odbywa się po zawarciu umowy o dofinansowanie). Niemniej jednak aby uznać za 

spełnione kryterium pn. "Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania 

się o dofinansowanie oraz jest przygotowany do realizacji inwestycji" Wnioskodawca 

powinien właściwie zidentyfikować czy planowana rozbudowa wymaga uzyskania takich 

dokumentów jak: pozwolenie na budowę, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedsięwzięcia itp. albo dokumentów potwierdzających, że nie jest wymagane ich 



uzyskanie. Informacje w tym zakresie powinny zostać wskazane w cz. IV  Zdolność do 

realizacji pkt 5 Przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji inwestycji Wniosku  

o dofinansowanie.  

 

 

Ad. 2 Na etapie składania wniosku o dofinansowanie nie jest wymagane posiadanie opinii 

rzeczoznawcy budowlanego. Dokumenty te będą wymagane na etapie rozliczania projektu 

przy wnioskuo płatność w ramach którego ten wydatek będzie zgłoszony do refundacji 

(rozliczanie projektu odbywa się po zawarciu umowy o dofinansowanie). Niemniej jednak 

Agenda Badawcza, która jest załącznikiem do Wniosku o dofinansowanie powinna zawierać 

szczegółowy opis takich kwestii jak:  zakres planowanych do przeprowadzenia prac, 

wskazanie powierzchni jaka będzie wykorzystywana na potrzeby działalności CBR, wykaz 

pomieszczeń nowego CBR, kalkulacja kosztów planowanych do realizacji prac. 

 

 

Ad. 3 Zgodnie z paragrafem 7 ustęp 6 Regulaminu Konkursu w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału 

przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w 

infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” PO IR KONKURS 1/2.1/2019 NABÓR 11 marca 2019 

r. – 30 kwietnia 2019 r. IZ może wezwać Wnioskodawcę na piśmie na każdym etapie oceny 

jego projektu do złożenia informacji lub innych dokumentów, niż wymienione w niniejszym 

Regulaminie, które posłużą do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów. Tym samym 

jeżeli podczas oceny złożonego przez Państwa wniosku Eksperci będą mieli wątpliwości bądź 

stwierdzą, że potrzebują dodatkowych informacji aby dokonać oceny Państwa wniosku IZ 

wystąpi z prośbą o uzupełnienie stosownych informacji/dokumentów np. przed lub na Panelu 

ekspertów. 

 

 

34. Proszę o informację czy konieczne jest posiadanie oddziału lub siedziby  

w województwie w którym planowane jest utworzenie centrum badawczo-

rozwojowego?  

Nie ma takiej konieczności. We wniosku o dofinansowanie należy określić główne miejsce 

realizacji projektu  i jeżeli projekt będzie realizowany w więcej niż jednej miejscowości 

pozostałe miejsca realizacji projektu. 

 

W przypadku projektów realizowanych na terenie kilku gmin, powiatów lub województw 

należy wskazać wszystkie powiaty, gminy lub województwa, na terenie których realizowany 

będzie projekt. W przypadku kilku miejsc realizacji projektu dla całego projektu należy 

przyjąć intensywność w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej z obszaru o najniższej 

intensywności wsparcia. 

 

35. Czy spółka w organizacji może być wnioskodawcą w ramach działania? 

Dopuszcza się składanie wniosku o dofinansowanie w ramach 2.1 POIR przez spółkę  

w organizacji. Należy zaznaczyć, że do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć kopię 

złożonego przez spółkę w organizacji wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego,  



a ewentualne podpisanie umowy o dofinansowanie może nastąpić, gdy spółka jest już 

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. 

36. W kryteriach konkursu - kryterium pn. "W projekcie przewidziano 

udokumentowaną współpracę z jednostkami naukowymi" wskazaliście Państwo 

wyjaśnienie: 

"W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy przewidziano współpracę rozumianą 

jako nawiązanie lub rozwijanie współpracy z jednostką naukową w trakcie realizacji 

projektu lub w okresie trwałości.  

Jednostkami naukowymi są jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.),  

a także jednostki naukowe w innych krajach." 

Zwracam uprzejmie uwagę, ze ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki została uchylona w 2018 r.  

PYTANIE: 

Czy wobec braku obowiązywania ww. ustawy Wnioskodawca spełni ww. kryterium 

jeżeli nawiąże współpracę z instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych? 

W nieobowiązującej już ww. ustawie Instytuty badawcze były traktowane jako jednostki 

naukowe (art. 2 ust. 9 pkt. c). 

 

Spełnienie kryterium konkursu "W projekcie przewidziano udokumentowaną współpracę  

z jednostkami naukowymi" będzie badane zgodnie z definicją organizacji badawczej, która 

została wskazana w części IV pkt 6 Instrukcji wypełniania Wniosku o dofinansowanie , tj. 

Organizacja badawcza to organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, 

określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z zastrzeżeniem, że nie może być to 

podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac 

B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy  

 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem "organizacja prowadząca badania i upowszechniająca 

wiedzę” oznacza podmiot (jak np. uniwersytet lub instytut badawczy, agencja zajmująca się 

transferem technologii, pośrednik w dziedzinie innowacji, fizyczny lub wirtualny podmiot 

prowadzący współpracę w dziedzinie badań i rozwoju) niezależnie od jego statusu prawnego 

(ustanowionego na mocy prawa publicznego lub prywatnego) lub sposobu finansowania, 

którego podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań 

przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub rozpowszechnianie na szeroką 

skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy.  

 

37. Pytanie dotyczące kryterium fakultatywnego: „Udział nakładów na działalność B+R  

w całkowitych nakładach inwestycyjnych”. Czy ta relacja wydatków na działalność B+R 

w odniesieniu do całkowitych nakładów inwestycyjnych będzie badana na dzień 

dzisiejszy, przed samym złożeniem wniosku o dofinansowanie i musi przekraczać 0, żeby 

kryterium zostało spełnione? Czy wartość ta będzie dopiero weryfikowana na etapie 

realizacji projektu i okresu trwałości? 

Do oceny kryterium fakultatywnego: „Udział nakładów na działalność B+R w całkowitych 

nakładach inwestycyjnych” brane są pod uwagę prognozowane wartości wydatków na 

działalność B+R oraz wartości całkowitych nakładów inwestycyjnych z okresu trwałości 



projektu (3 lata MSP, 5 lat-duży przedsiębiorca). Warunkiem spełnienia ww. kryterium oraz 

rekomendowania projektu do wsparcia jest uzyskanie co najmniej 1 pkt . 

 

Niemniej jednak realność ww. założeń oceniana będzie przez ekspertów z punktu widzenia 

dotychczasowych nakładów na B+R ponoszonych przez Wnioskodawcę wskazanych  

w Części IV pn. "Zdolność Wnioskodawcy do realizacji projektu" wniosku o dofinansowanie 

oraz strategii rozwoju przedsiębiorstwa opartej o B+R.  

W przypadku prowadzenia działalności B+R, przed dniem złożenia wniosku  

o dofinansowanie, Wnioskodawca powinien przedłożyć, wraz z wnioskiem o dofinansowanie 

deklarację GUS PNT-01 za ostatnie okresy obrachunkowe. Składanie przedmiotowego 

dokumentu pn. „Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R)” jest corocznym 

obowiązkiem przedsiębiorcy, który prowadzi działalność badawczo-rozwojową, wynikającym 

z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 

r. poz. 997, z późn. zm.).  

Zaznaczam, że przedstawione we wniosku założenia dot. udziału nakładów na działalność 

B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych w okresie realizacji i trwałości projektu będą 

podlegały monitorowaniu. Wnioskodawca bowiem zobowiązany jest do przedkładania do 

Głównego Urzędu Statystycznego  Deklaracji GUS PNT-01 za każdy rok realizacji i trwałości 

projektu, co potwierdza składając podpis pod Deklaracją Wnioskodawcy (pkt 12 Deklaracji). 

 

38. Pytanie dotyczące kosztów odpowiedniej wiedzy technicznej oraz kosztów doradztwa  

i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, proszę o informację co 

należy rozumieć pod pojęciem „koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty 

doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu”.  

W szczególności, czy do tej kategorii zaliczają się:  

 koszty doradztwa przy projektowaniu elementów produktu, który będzie 

opracowywany  

w ramach agendy badawczej,  

 zakup know-how dotyczącego wymagań dla produktu, który będzie miał 

zastosowanie w medycynie,  

 koszty doradztwa w zakresie doboru właściwych metod badawczych. 

Z uwagi na różnorodność zaplanowanych w ramach projektu prac B+R, zależnych od 

specyfiki projektu oraz indywidualny charakter badań nie jest możliwe opracowanie 

zamkniętego katalogu kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy na projekty badawczo 

rozwojowe oraz w ramach pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r.  w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje 

typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój (Dz. U. z 2015 r., poz. 787) .  

Wskazane przez Wnioskodawcę w  ramach danej kategorii koszty winny być zgodne ze 

specyfiką projektu i prowadzonymi pracami B+R. Niemniej jednak wydaje się, iż w ramach 

grupy wydatków: „koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa  

i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu”, można uwzględnić  np. 

koszty homologacji, koszty doradztwa w zakresie doboru właściwych metod badawczych, 



koszty certyfikacji. Dodatkowo do kosztów odpowiedniej wiedzy technicznej można zaliczyć: 

know-how w aspekcie technicznym pod warunkiem, że wiedza techniczna jest niezbędna do 

realizacji projektu i bezpośrednio związana z jego realizacją.  Kosztami wiedzy technicznej 

nie mogą być natomiast środki trwałe. Należy pamiętać, że ostateczną decyzję  

o kwalifikowaniu wydatków podejmą eksperci z zakresu innowacyjności i analizy 

finansowej  oceniający projekt na podstawie uzasadnienia niezbędności, adekwatności  

i racjonalności takiego wydatku w ramach kryteriów "Projekt polega na inwestycji  

w utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego zlokalizowanego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej"  oraz "Finansowe założenia projektu potwierdzają jego 

opłacalność oraz trwałość finansową, a wnioskowana kwota wsparcia i planowane wydatki są 

zgodne z zasadami finansowania projektów". 

39. Czy w ramach planowanej agendy badawczej (tak więc w okresie trwałości projektu 

2.1) można uwzględnić usługi badawcze, rozumiane jako odpłatne świadczenie usługi 

badawczej przy pomocy wybudowanej w ramach konkursu 2.1 infrastruktury na rzecz 

obcych podmiotów? 

Dopuszczalne jest świadczenie przez Przedsiębiorcę w ramach CBR usług odpłatnych 

podmiotom zewnętrznym, przy wykorzystaniu środka trwałego (aparatury badawczej), 

będącego przedmiotem dofinansowania w działaniu 2.1 PO IR, pod warunkiem że są to usługi 

badawczo-rozwojowe służące realizacji zadań określonych w Agendzie badawczej. Aktywa 

nabywane w ramach projektu muszą mieć charakter badawczo – rozwojowy, a nie 

komercyjny/produkcyjny/ przemysłowy (chodzi o skalę zakupionych urządzeń).  

W ramach procesu oceny projektu ocenie podlega niezbędność każdego wydatku dla 

realizacji projektu oraz dla osiągnięcia założonych celów i wskaźników. W ramach oceny 

niezbędności każdego wydatku w projekcie weryfikowana będzie również 

adekwatność  zasadność planowanej do zakupu/wytworzenia infrastruktury B+R do 

przewidywanych prac badawczo-rozwojowych. Nie jest dopuszczalne nabywanie środków 

trwałych o charakterze produkcyjnym/przemysłowym, przewymiarowanym, 

nieuzasadnionym, niespójnym z celami projektu i celami działania 2.1 PO IR.  

Przychody z projektu należy wykazać w Modelu finansowym w "Arkuszu Przychody"  

w części drugiej arkusza dotyczącej prognozy działalności związanej z projektem.  

Ewentualne zmiany agendy badawczej w trakcie realizacji i trwałości projektu są możliwe, 

jednak nie mogą prowadzić do modyfikacji celu projektu. Niezrealizowanie agendy 

badawczej przez Wnioskodawcę może skutkować obowiązkiem proporcjonalnego zwrotu 

dofinansowania.  

40. Czy w trakcie realizacji projektu można komercjalizować wyniki częściowe? 

Co do zasady przychody z projektu najczęściej pojawiają się w okresie trwałości projektu. 

Jednakże dokumentacja konkursowa nie zabrania komercjalizacji częściowych  wyników 

badań już w trakcie realizacji projektu. 

41. Czy można podpisać Agendę badawczą certyfikowanym podpisem i przesłać  

w formacie pdf?  



Nie ma przeszkód, aby Agenda została podpisana certyfikowanym podpisem zgodnie ze 

sposobem reprezentowania Wnioskodawcy określonym w dokumencie rejestrowym. Należy 

pamiętać o konieczności przesłania Agendy także w formacie .doc lub .docx . 

 

42. Czy po upływie okresu trwałości projektu możliwe będzie wykorzystanie części 

zakupionej aparatury badawczej do rutynowej produkcji wyrobu medycznego?  

 

Tak, po upływie okresu trwałości projektu możliwe jest wykorzystanie aparatury badawczej 

od innych zadań niż prace badawczo - rozwojowe. 

 

43. W dołączonym do konkursu dokumencie Model finansowy w zakładce 

Sprawozdania finansowe jest brak możliwości wpisania kwoty Zysk (strata) netto. 

Wymagane jest wpisanie hasła żeby odblokować arkusz. Proszę o informację  

o możliwości uzyskania hasła, lub jaka jest inna możliwość odblokowania arkusza w 

celu podania prawidłowych danych. 

W nawiązaniu do otrzymanego pytania uprzejmie informujemy, że pozycja Zysk (strata) 

netto w Bilansie w arkuszu Sprawozdania finansowe uzupełniana jest automatycznie po 

wypełnieniu Rachunku zysków i strat, który umiejscowiony jest w tym samym arkuszu 

poniżej bilansu.  

Ponadto uprzejmie informujemy, że nie ma możliwości udostępnienia Państwu hasła do 

odblokowania skoroszytu a komórki, które są zablokowane do edycji uzupełniane są 

automatycznie dzięki zastosowanym w nich formułom na podstawie informacji, które 

powinniście Państwo uzupełnić w komórkach, które nie są zablokowane. 

 

44. Planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu nr 1/2.1/2019. 

Jesteśmy przedsiębiorstwem powiązanym, stąd zgodnie z instrukcją musimy do wniosku 

dołączyć sprawozdania finansowe wszystkich podmiotów powiązanych. Mamy trudności  

z pozyskaniem sprawozdania finansowego od jednego przedsiębiorstwa powiązanego 

ponieważ firma ta jeszcze nie zamknęła roku 2018 i tym samym nie ma sprawozdania 

zatwierdzonego. Proszę o informację co w takiej sytuacji. Czy wystarczy Państwu np. 

oświadczenie, że firma ta nie posiada zatwierdzonego sprawozdania za rok 2018 czy 

jednak obligatoryjnie musimy te sprawozdania pozyskać? 

W nawiązaniu do przekazanego pytania uprzejmie informuję, iż zgodnie z dokumentacją 

Konkursową (listą załączników do wniosku o dofinansowanie) jeżeli jesteście Państwo 

zobligowani do sporządzania sprawozdań finansowych macie Państwo obowiązek załączyć 

do wniosku o dofinansowanie  "Kompletne sprawozdania finansowe Wnioskodawcy oraz 

podmiotów powiązanych/partnerskich (w przypadku wykazania powiązań/partnerstwa) za 

okres 3 ostatnich zatwierdzonych okresów obrachunkowych albo skonsolidowane 

sprawozdania finansowe za ww. okresy sporządzane zgodnie z ustawą  

o rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości". Zgodnie z powyższym 

mogą Państwo przekazać kompletne skonsolidowane sprawozdania finansowe całej grupy lub 

kompletne sprawozdania jednostkowe wszystkich podmiotów powiązanych za okres 3 



ostatnich zatwierdzonych okresów obrachunkowych.  Mając na uwadze przedstawioną 

przez Pana sytuację gdzie sprawozdanie za rok 2018 nie zostało jeszcze zatwierdzone  

u danego podmiotu powiązanego, prosimy o przekazanie jego sprawozdań za okres 3 

ostatnich zatwierdzonych okresów obrachunkowych tj. za lata 2015-2017 oraz wstępne, 

niezatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2018 r. wraz z oświadczeniem/informacją, że 

firma ta nie posiada zatwierdzonego sprawozdania za rok 2018. 

  

45. Proszę o informację, czy wytworzony finalny produkt (rezultat pierwszej produkcji)  

w wyniku zrealizowanych w ramach agendy prac B+R może być sprzedany? Jeśli tak, 

czy także w przypadku, jeżeli został wytworzony z materiałów sfinansowanych  

w ramach projektu 2.1 PO IR? Produktem finalnym będzie przetestowany  

i zwalidowany produkt w postaci linii technologicznej (Wnioskodawca opracowuje 

autorskie linie technologiczne i sprzedaje je kolejno klientom będącym zakładami 

produkcyjnymi. Na bazie tej linii technologicznej będą tworzone kolejne, które będą 

sprzedawane innym klientom w ramach oferty firmy. Jednocześnie z uwagi na fakt, iż 

końcowy efekt prac B+R również będzie opracowany w stopniu umożliwiającym jego 

sprzedanie, powstało pytanie, czy jest to możliwe. Do budowy tego finalnego produktu 

planujemy użyć materiały, które zamierzamy dofinansować z pomocy de minimis 

(zgodnie z regulaminem konkursu). 

W odpowiedzi na Pani pytanie dotyczące możliwości sprzedaży produktu finalnego 

wytworzonego z materiałów sfinansowanych w ramach działania 2.1 POIR (tj. 

przetestowanego i zwalidowanego produktu w postaci linii technologicznej ) informujemy, iż 

w ramach tego działania nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania na 

utworzenie/rozbudowę CBR, w którym opracowane zostaną produkty na poziomie gotowości 

technologicznej umożliwiającym ich sprzedaż. Prace prowadzone w ramach agendy 

badawczej zaplanowane w projekcie powinny zakończyć się na etapie stworzenia prototypu 

(na bazie którego będą opracowywane następnie nowe produkty/usługi). Zatem w ramach 

działania 2.1 POIR nie może być przyznane dofinansowanie na inwestycję w CBR,  

w którym przeprowadzone prace B+R doprowadzą do stworzenia produktu finalnego 

(gotowego).  

Przy rozróżnianiu pojęć tj. materiał, towar czy produkt finalny (gotowy) należy mieć na 

względzie w art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o rachunkowości, w którym to ustawodawca 

zdefiniował te pojęcia odnosząc się do celu ich nabycia. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu 

ilekroć mowa o „rzeczowych aktywach obrotowych - rozumie się przez to materiały nabyte  

w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty 

gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary 

nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym”. 

Zatem zgodnie z przytoczonym powyżej przepisem:  

· materiały są nabywane w celu zużycia na własne potrzeby, 

· produkty gotowe są to wytworzone lub przetworzone przez jednostkę wyroby i usługi 

zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, 

· towary są nabywane w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym. 



W nawiązaniu do powyższych definicji informujemy, iż  zgodnie z instrukcją wypełniania 

wniosku o dofinansowanie (str. 58) do grupy wydatków „zakup materiałów i produktów 

związanych bezpośrednio z realizacją projektu” podlegających dofinansowaniu w ramach 

pomocy de minimis można zaliczyć np. substancje, odczynniki, probówki, surowce pod 

warunkiem, że są one niezbędne do realizacji projektu”. Są to zatem drobne materiały 

zużywane do badań. 

46. W nawiązaniu do ogłoszenia o konkursie https://www.poir.gov.pl/nabory/1-41/ 

uprzejmie proszę o wyjaśnienie, czy jeden Wnioskodawca może w ramach konkursu 

złożyć dwa wnioski o dofinansowanie, z których pierwszy będzie dotyczyć rozwoju CBR, 

które powstaje w ramach aktualnie realizowanego projektu POIR 2.1 (zakup 

infrastruktury B+R dla celów badań komplementarnych do założeń będącego w trakcie 

realizacji projektu tworzenia CBR), a drugi projekt będzie polegał na utworzeniu przez 

tego samego Wnioskodawcę kolejnego CBR, w innej lokalizacji, o profilu badań różnym 

od dotychczas realizowanego tworzonego i planowanego do rozwoju pierwszego CBR?   

Dopuszcza się złożenie przez jednego Wnioskodawcy kilku wniosków o dofinansowanie, pod 

warunkiem, ze stanowią one odrębne projekty, prowadzące do odrębnych rezultatów, tzn. cel 

jednego projektu nie może stanowić celu drugiego projektu.  

Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że w świetle art. 4 ust. 2 Rozporządzenia 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 187/1 z 26.06.2014), nie 

jest dopuszczalne sztuczne dzielenie projektów o podobnych cechach i celach w celu 

nieprzekroczenia określonych w omawianym rozporządzeniu progów pomocy – należy 

wyraźnie określić i opisać we wniosku  o dofinansowanie, że  planowane projekty stanowią 

odrębne przedsięwzięcia. 

Ponadto, przypominam o zasadzie zakazu podwójnego finansowania wydatków, która polega 

na zakazie wykazania tego samego kosztu w ramach różnych projektów współfinansowanych 

ze środków krajowych i wspólnotowych. 

 

 

47. Pytanie odnośnie okresów za które należy podać historyczne w modelu finansowym 

w działaniu 2.1. Zgodnie z dokumentem „Model_finansowy_instrukcja” w arkuszu 

Sprawozdania finansowe należy wprowadzić dane finansowe firmy za okres 3 lat przed 

rokiem złożenia wniosku oraz za bieżący okres roku kalendarzowego, tj. ostatni 

zamknięty kwartał. Termin naboru wniosków jest do 30 kwietnia, prognozy finansowe 

będą przygotowywane odpowiednio wcześniej i wówczas Spółka nie będzie jeszcze miała 

dostępnych danych za 1Q 2019 roku (nie zostanie on jeszcze zamknięty) – czy w takiej 

sytuacji jako datę ostatniego sporządzonego sprawozdania finansowego w modelu 

finansowym w arkuszu „Założenia” można podać 2018-12-31? Wówczas w modelu 

byłyby podane dane za lata 2015-2018. Przy czym dane za rok 2018 to mogą być jeszcze 

nie ostateczne dane bowiem zgodnie z przepisami spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością ma czas do zatwierdzenia sprawozdania finansowego do 30 czerwca 

następnego roku (w sytuacji gdy rok kalendarzowy kończy się 31 grudnia).  

Zgodnie z instrukcją do modelu finansowego – należy w nim zaprezentować dane 

dotyczące Wnioskodawcy. Jeśli Wnioskodawcą będzie spółka należąca do grupy 

https://www.poir.gov.pl/nabory/1-41/


kapitałowej to zakładam, że będą to jednostkowe sprawozdania finansowe 

Wnioskodawcy – czy tak? 

Natomiast wśród załączników do wniosku o dofinansowanie są m.in. „Kompletne 

sprawozdania finansowe Wnioskodawcy oraz podmiotów powiązanych/partnerskich  

(w przypadku wykazania powiązań/partnerstwa) za okres 3 ostatnich zatwierdzonych 

okresów obrachunkowych albo skonsolidowane sprawozdania finansowe za ww. okresy 

sporządzane zgodnie z ustawą o rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami 

Rachunkowości  (lub oświadczenie, że wnioskodawca/podmiot powiązany/w 

partnerstwie nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie 

ustawy o rachunkowości). W przypadku braku obowiązku, zgodnie z ustawą  

o rachunkowości, sporządzenia sprawozdań finansowych należy przedłożyć wyciągi  

z ksiąg rachunkowych/finansowych potwierdzające wskazane we wniosku dane.” Zatem 

załącznikami do wniosku o dofinansowanie będą skonsolidowane sprawozdania 

finansowe w przypadku gdy Wnioskodawcą będzie spółka z grupy kapitałowej? 

 

W modelu finansowym należy uwzględnić dane dotyczące tylko  Wnioskodawcy za  lata 

2015-2018, a jako datę ostatniego sporządzonego sprawozdania finansowego w modelu 

finansowym w arkuszu „Założenia” można podać datę  2018-12-31. Natomiast do wniosku 

o dofinansowanie należy załączyć  skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy 

kapitałowej  i sprawozdania jednostkowe Wnioskodawcy za okres 3 ostatnich zatwierdzonych 

okresów obrachunkowych oraz niezatwierdzone jeszcze sprawozdanie finansowe za 2018 r. 

 

48. Mam pytanie odnośnie działania 2.1 POIR. Czy jest możliwe, aby zakupywane  

w ramach projektu środki trwałe służyły na przykład w proporcji 50/50 do prowadzenia 

badań opisanych w agendzie badawczej oraz do bieżącej produkcji? Oczywiście przy 

założeniu, że koszt kwalifikowalny w budżecie projektu stanowiłby taki procent wartości 

maszyn, jaki będzie wykorzystany do realizacji agendy?  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020(strona nr 69 pkt 3)  Wydatki poniesione na zakup środków 

trwałych  a także koszty ich dostawy, montażu i uruchomienia, mogą być kwalifikowalne  

w części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy/Beneficjenta opartym o ich 

faktyczne wykorzystanie na potrzeby projektu. Na etapie składania wniosku  

o dofinansowanie Wnioskodawca powinien mieć opracowaną metodologię  wyliczeń ww. 

wartości. Eksperci dokonujący oceny projektu mogą zwrócić się do Wnioskodawcy  

o przedstawienie takiej metodologii. 

Poniżej link do Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków: 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-

zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-

regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-

2020/ 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/


49. Czy jako datę ostatniego sporządzonego sprawozdania finansowego w modelu 

finansowym w działaniu 2.1 trzeba wskazać co najmniej 2018-12-31 czy może to być 

2018-09-30? Jesteśmy dużym przedsiębiorstwem, sprawozdanie finansowe za rok 2018 

będzie badane dopiero w maju 2019 (wtedy za pewne pojawią się pewne korekty 

wskazane przez biegłego) i do końca czerwca 2019 zostanie zatwierdzone. W kwietniu 

2019 roku Spółka dysponuje jedynie wstępnym sprawozdaniem finansowym za rok 2018 

jeszcze przed badaniem biegłego. 

W modelu finansowym należy jako datę ostatniego sprawozdania finansowego wskazać datę 

31.12.2018 z komentarzem, że dane za 2018r. to dane wstępne i mogą ulec zmianie po 

badaniu biegłego. Komentarz należy zamieścić w "żółtym polu" znajdującym się poniżej na 

dole arkusza, w zakładce "Założenia" 

50. W ramach projektu przewiduje się budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego na 

działce, która aktualnie nie jest własnością Wnioskodawcy. Wnioskodawca planuje 

zawrzeć z właścicielem działki Notarialną Umowę Warunkową, która dawałaby 

Wnioskodawcy prawo do dysponowania nieruchomością na cele m.in. uzyskiwania 

niezbędnych do budowy pozwoleń, a jednocześnie zapewniałaby, że w przypadku 

uzyskania rekomendacji projektu do dofinansowania działka zostanie sprzedana 

Wnioskodawcy. Proszę o informację czy taka forma umowy z właścicielem działki 

będzie wystarczająca, aby uznać, że przygotowanie do projektu (w zakresie tylko  

i wyłącznie posiadania odpowiedniej nieruchomości niezabudowanej) jest wystarczające. 

Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie możecie Państwo przedstawić umowę notarialną 

warunkową i jest to wystarczające. Jednocześnie informuję, że ocena przygotowanie do 

realizacji inwestycji  podlega ocenie eksperckiej w ramach kryteriów: "Wnioskodawca nie 

podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz jest przygotowany do 

realizacji inwestycji". 

51. Proszę o potwierdzenie, że zakup działki w ramach projektu może stanowić wydatek 

kwalifikowany. 

Zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r.  w sprawie 

udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe 

przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. 

2015 poz. 787), do wydatków kwalifikujących się do wsparcia m.in. zaliczamy koszty 

nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych tj. jak działka, przy czym łączna 

wartość kosztów kwalifikowanych nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 

(w tym prawa użytkowania wieczystego) i spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych  

i niezabudowanych nie może przekraczać 10% wszystkich kosztów kwalifikowanych projektu 

poniesionych w ramach pomocy regionalnej, pomocy na projekt badawczo-rozwojowy oraz 

pomocy de minimis. Sposób obliczania maksymalnego kosztu kwalifikowalnego  

w przypadku nieruchomości wskazany jest w Załączniku do Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 



 

 

52. Zapisy regulaminu konkursu wskazują, iż kwalifikowane są następujące koszty: 

  w ramach pomocy  na  projekty  badawczo-rozwojowe 

zalicza  się  koszty  odpowiedniej  wiedzy  technicznej  oraz  koszty  doradztwa i 

równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu 

- w ramach pomocy de minimis może objąć wnioskiem koszty zakupu materiałów  

i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu. 

Proszę o sprecyzowanie jakiego rodzaju 

koszty  w  ramach  pomocy  na  projekty  badawczo-rozwojowe oraz  pomocy de 

minimis mogą być uznane za kwalifikowane, a konkretnie czy koszty wiedzy technicznej  

i doradztwa wykorzystywane na potrzeby projektu jak i koszty materiałów i produktów 

związanych bezpośrednio z realizacją projektu mogą dotyczyć prac związanych  

z realizacją Agendy badawczej, a konkretnie prac rozwojowych i zadań zmierzających 

do opracowania innowacji produktowych i procesowych opisanych w Agendzie ? Czy 

jedynie realizacji projektu rozumianego jako budowa nowego CBR i wyposażenie  

w niezbędną infrastrukturę ?  

1)  Możliwość zaliczenia wydatków do kategorii wydatków kwalifikowanych uwarunkowana 

jest: 

a) wpisaniem się ich w dopuszczone zasadami działania 2.1 POIR kategorie pomocy państwa, 

tj. regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na projekty badawczo-rozwojowe oraz pomoc de 

minimis,   

b) zakresem (wydatków, który ma być bezpośrednio związany z realizowanym projektem,  

c) okresem, w którym mogą być kwalifikowane i tym samym są objęte dofinansowaniem. 

Przy założeniu, że przedmiot projektu planowanego do realizacji w ramach działania 2.1 

POIR będzie dotyczył budowy nowego CBR i wyposażenia go w niezbędną infrastrukturę 

badawczą - podstawowym katalogiem wydatków kwalifikowanych będą wydatki wynikające 

z regionalnej pomocy inwestycyjnej.  

W ramach kategorii: „koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa  

i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu”, można uwzględnić  np. 

koszty homologacji, koszty doradztwa w zakresie doboru właściwych metod badawczych, 

koszty certyfikacji - czyli koszty związane co do zasady z tworzeniem CBR,. Dodatkowo do 

kosztów odpowiedniej wiedzy technicznej można zaliczyć: know-how w aspekcie 

technicznym pod warunkiem, że wiedza techniczna jest niezbędna do realizacji projektu  

i bezpośrednio związana z jego realizacją.   

Natomiast w ramach pomocy de minimis możliwe do objęcia wsparciem są koszty zakupu 

materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu - czyli wyposażeniem 

CBR, czyli m.in.: substancje, odczynniki, probówki, surowce, pod warunkiem, że  są one 

niezbędne w toku realizacji projektu. 

Zaznaczam jednak, że ocena kwalifikowalności poszczególnych kosztów dokonywana jest 

przez ekspertów z zakresu innowacyjności i analizy finansowej, przez pryzmat konieczności 

ich ponoszenia, w celu prowadzenia prac B+R. 

 

 



53. Inwestycja początkowa - np. dywersyfikacja. W jakim odniesieniu należy podać  

wartość  księgową  ponownie  wykorzystywanych  aktywów,  odnotowaną  w  roku 

obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac? Czy chodzi o aktywa, które będą 

wykorzystywane w celu prowadzenia działalności B+R  w ramach nowego CBR czy 

aktywa wykorzystywane w procesie wytwarzania nowych produktów lub świadczenia 

nowych usług opracowanych w ramach Agendy? 

2)  Zgodnie z wyjaśnieniami Komisji Europejskiej pod pojęciem dot. ponownie 

wykorzystywanych aktywów należy rozumieć aktywa, np. budynki, grunty, maszyny, 

urządzenia, jak również wartości niematerialne i prawne (co wynika z art. 2 pkt 49 

rozporządzenia KE nr 651)*, wykorzystywane w ramach dotychczasowej działalności 

Wnioskodawcy, które będą jednocześnie wykorzystywane (w całości lub części) dla 

osiągnięcia celu projektu  (w tym przypadku do stworzenia centrum i prowadzenia w nim  

prac B+R). 

Dodatkowo, należy podkreślić, że jeśli aktywa wykorzystywane w ramach dotychczasowej 

działalności będą częściowo używane w ramach projektu, wartość księgową ponownie 

wykorzystywanych aktywów należy liczyć proporcjonalnie do stopnia ich wykorzystania 

w projekcie.  

* rozporządzenie KE nr 651 - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu z dnia 17 

czerwca 2014 r. ( Dz. Urz. UE.L Nr 187, str. 1) 

 

 

54. W ramach projektu przewiduje się budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego. 

Wnioskodawca przewiduje możliwość odbioru części budynku CBR przed 

zakończeniem realizacji projektu. Czy Wnioskodawca może rozpocząć realizację badań 

zaplanowanych w agendzie badawczej jeszcze w trakcie realizacji projektu (w odebranej 

części biurowej budynku)? 

  

Nie ma formalnoprawnych przeszkód, aby realizacja badań zaplanowanych w Agendzie 

Badawczej miała miejsce w odrębnej części biurowej budynku, jeśli istnieje oczywiście 

techniczna możliwość wykonywania prac B+R na takiej przestrzeni. 

Niemniej jednak, zaplanowana w ten sposób realizacja projektu może wymagać 

przedstawienia ekspertom szczegółowego uzasadnienia podczas posiedzenia komisji oceny 

projektów w zakresie adekwatności i niezbędności wydatków związanych z budową CBR.  

Dodatkowo nadmieniam, że realizacja Agendy badawczej może być monitorowania w trakcie 

realizacji projektu oraz oceniana po jego zakończeniu (w okresie trwałości). 

 

55. Proszę o informację, czy o dofinansowanie w ramach działania 2.1 PO IR może 

ubiegać się projekt mający na celu rozbudowę istniejącego CBR, który będzie polegał na 

budowie nowego budynku przeznaczonego na cele CBR, w którym zostanie 

umiejscowiona posiadana już przez Spółkę aparatura badawcza (projekt nie będzie 

dotyczył zakupu dodatkowego sprzętu B+R).  

Celem działania 2.1 "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" POIR jest 

wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje  

w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która ma służyć prowadzeniu 

prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów 

i usług. W związku z tym,  w centrum badawczo-rozwojowym, w wydzielonych  



i przystosowanych do działalności B+R pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem 

infrastruktury badawczo-rozwojowej, mają być prowadzone badania naukowe i prace 

rozwojowe.  

Oznacza to, że samo wybudowanie budynku nie może być istotą projektu, realizowanego  

w ramach działania 2.1 POIR. Wynika to z istoty kwalifikowalności wydatków, które 

powinny być niezbędne do realizacji projektu. Ciężar uzasadnienia niezbędności budowy 

samego budynku do realizacji prac zaplanowanych w Agendzie badawczej leży po stronie 

Wnioskodawcy i jest o tyle trudny, że Wnioskodawca - z tego co wskazał w pytaniu -  już 

posiada budynek, w którym dotychczasowa aparatura/urządzenia się mieszczą.  

 


