
 

 

1. Jaki jest poziom dofinansowania dla dużego przedsiębiorstwa znajdującego się w woj. 

podkarpackim? Zgodnie z Mapą pomocy regionalnej to 50%. W poprzednim naborze poziom obniżany 

był z uwagi na lukę finansową, co do której obecnie nie ma informacji w aktualnym naborze. 

Prosiłabym o informację: 

- jaki poziom % wsparcia zastosować 

- jaka jest podstawa prawna ewentualnej zmiany dokumentacji konkursowej w nawiązaniu do 

ubiegłorocznego naboru zgodnie z którym poziom był obniżany o zryczałtowany wskaźnik dochodów 

w projekcie? 

W trwającym konkursie dla działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w 

Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój dofinansowanie nie jest pomniejszane o zryczałtowaną 

procentową stawkę dochodów, co wynika z wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do 

budżetu ogólnego Unii (rozporządzenie Omnibus).  

W związku z powyższym w ramach  wsparcia udzielanego w działaniu 2.1 POIR duży przedsiębiorca 

z województwa podkarpackiego może liczyć na dofinansowanie w ramach: 

 regionalnej pomocy inwestycyjnej - 50% wydatków kwalifikowanych 

Intensywności dla poszczególnych województw zostały określone w rozporządzeniu Rady ministrów z 

dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (dz. U. poz. 

878).  

 pomocy na projekty badawczo-rozwojowe - 25% wydatków kwalifikowanych, 

 pomocy de minimis -  25% wydatków kwalifikowanych. Przy określaniu pomocy de minimis 

należy pamiętać, iż uzyskana pomoc de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich 

lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w 

przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów - 

100.000 euro. 

 

2. Proszę o informację czy w naborze wniosków dla działania 2.1 POIR z terminem składania 

wniosków do 30.04.2019 w przypadku projektów generujących dochód (projekty realizowane przez 

duże przedsiębiorstwa, których całkowite koszty kwalifikowalne przekraczają 1 mln EUR) poziom 

dofinansowania wynikający z mapy pomocy regionalnej powinien zostać pomniejszony o 

zryczałtowaną procentową stawkę dochodów? 

Jaki będzie poziom dofinansowania w ramach pomocy regionalnej dla dużego przedsiębiorstwa 

realizującego projekt w woj. śląskim, przy założeniu że koszty kwalifikowane projektu wynoszą 2 mln 

EUR? Czy do wyliczenia kwoty dofinansowania w tym przypadku należy obniżyć koszty kwalifikowane 

o 20% tj. pomniejszyć je o zryczałtowaną procentową stawkę dochodów tak jak w poprzednim 

naborze? 

W trwającym konkursie dla działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w 

Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój - w przypadku projektów  realizowane przez duże 

przedsiębiorstwa, których całkowite koszty kwalifikowalne przekraczają 1 mln EUR - zarówno wartości 

wydatków kwalifikowanych jak  i dofinansowania  nie należy pomniejszać o zryczałtowaną 

procentową stawkę dochodów, co wynika z wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 



i Rady nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do 

budżetu ogólnego Unii (rozporządzenie Omnibus).  

W związku z powyższym w ramach  wsparcia udzielanego w działaniu 2.1 POIR duży przedsiębiorca 

z województwa śląskiego może otrzymać regionalną pomoc inwestycyjną, w wysokości 25% 

wydatków kwalifikowanych (intensywności dla poszczególnych województw zostały określone w 

rozporządzeniu Rady ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy 

regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878)). 

Dodatkowo, podmiot o statusie dużego przedsiębiorcy może liczyć na dofinansowanie w ramach: 

 pomocy na projekty badawczo-rozwojowe - 25% wydatków kwalifikowanych, 

 pomocy de minimis -  25% wydatków kwalifikowanych.  Przy określaniu pomocy de minimis 

należy pamiętać, iż uzyskana pomoc de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich 

lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro,  

a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu 

towarów - 100.000 euro. 

 

3. Czy w związku z brakiem stosowania zryczałtowanej stawki dochodu w momencie składania 

wniosku o dofinansowanie, Beneficjent jest zobowiązany do monitorowania dochodu generowanego 

przez projekt? Pytanie dotyczy szczególnie kwestii potencjalnej sprzedaży prototypów wytworzonych 

w Centrum badawczo-rozwojowym? 

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem PE i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 nastąpiło wyłączenie 

stosowania art. 61 przez każdą formę pomocy publicznej.  

W związku z powyższym brak jest konieczności stosowania metody stawek zryczałtowanych, a tym 
samym monitorowania dochodu, w odniesieniu do projektów (lub ich części) objętych pomocą 
publiczną. 

 
4. 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 całego przedsiębiorstwa. W prognozie w części z "dotychczasowej działalności (bez projektu)" 

również należy wskazać przychody i koszty dotyczące całego przedsiębiorstwa, natomiast w części 

"projekt" dane dotyczące projektu.  

 

5. 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.  Dokumentem 

potwierdzającym deklarację nawiązania współpracy może być np. list intencyjny, porozumienie o 

współpracy, umowa nawiązania współpracy na realizację prac badawczo-rozwojowych. 

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 zakresu współpracy Wnioskodawcy z jednostką naukową dokonywana jest 

przez ekspertów z zakresu innowacyjności. 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. 

 

 


