1/ Czy biorąc obecną sytuację epidemiologiczną planujecie Państwo przedłużyć termin
naboru w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R
przedsiębiorstw PO IR?
Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój rozważa możliwość
przedłużenia terminu naboru wniosków w ramach działania 2.1 POIR, ostateczna decyzja
zapadnie do połowy kwietnia.
2/ W ramach projektu firma, którą reprezentuję planuje wybudować centrum
badawczo-rozwojowe (wraz z wyposażeniem go w niezbędny do badań sprzęt) na
wydzierżawionej do tego celu powierzchni. Czy w ramach przygotowywanego wniosku
aplikacyjnego niezbędne będzie dołączenie projektu budynku, czy wystarczające będzie
określenie parametrów i elementów składowych tego typu budynku w postaci
kosztorysu.
W dokumentacji konkursowej udało mi się znaleźć informacje o konieczności dołączenia
pozwolenia na budowę i ewentualnie decyzji środowiskowej (jeżeli jest wymagana).
Racjonalność wydatków podlega ocenie przez eksperta finansowego w ramach kryterium
obligatoryjnego pn. Finansowe założenia projektu potwierdzają jego opłacalność
oraz trwałość finansową, a wnioskowana kwota wsparcia i planowane wydatki są zgodne
z zasadami finansowania projektów. Zgodnie z jego treścią ocenie podlega „racjonalność
każdego wydatku dla realizacji projektu oraz dla osiągnięcia założonych celów i wskaźników.
W ramach oceny racjonalności każdego wydatku w projekcie weryfikowana będzie również
prawidłowość ich oszacowania, poprawność dokonania analizy przez Wnioskodawcę
dostępności rynkowej planowanej do zakupu infrastruktury B+R. Ocena racjonalności
wydatków będzie weryfikowana pod warunkiem uznania przez ekspertów
z zakresu innowacyjności ich adekwatności do planowanych w agendzie badawczej prac
badawczo-rozwojowych”. Racjonalność poszczególnych wydatków zaplanowanych
w projekcie oceniana jest na podstawie informacji przedstawianych w cz. 3 Agendy
Badawczej pn. „Szczegółowy opis i uzasadnienie zakupu każdego z wydatków”. W tej części
Agendy należy przedstawić m.in. nazwę każdego wydatku, całkowitą i kwalifikowaną
wartość kosztu, uzasadnienie nabycia, a także źródła ustalenia wartości danego kosztu
(np. oferty, kosztorys inwestorski, operat inny itp.). Dokumentacja konkursowa nie narzuca
zatem dokumentu, który należy przedłożyć w celu potwierdzenia racjonalności wydatku
związanego z budową Centrum Badawczo-Rozwojowego. Niemniej jednak, w przypadku
wątpliwości eksperta finansowego co do racjonalności tego wydatku może on poprosić
na etapie zgłaszania uwag o dodatkowe dokumenty niezbędne do oceny jego racjonalności
(w tym projekt budynku).
3/ W ramach informacji o wydatkach kwalifikowalnych wskazują Państwo, że można
ponosić wydatki związane z zakupem nieruchomości do 10% wartości dofinansowania
o jakie się ubiegamy. Rozumiem więc, że nie ma żadnego limitu procentowego dla
sytuacji, w której będziemy budynek budować od podstaw i całość kosztów z tym
związanych zostanie zakwalifikowana jako roboty budowlane.

Zgodnie z §5 ust. 6 Regulaminu Konkursu w ramach działania 2. 1 POIR : „Łączna wartość
kosztów kwalifikowanych wymienionych w ust. 3 pkt 1) i 5) nie może przekraczać 10%
kosztów kwalifikowanych projektu”.
Wydatek wymieniony w § 5 ust. 3 pkt 1) to koszt:
„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”.
Z kolei wydatek wymieniony w § 5 ust. 3 pkt 5) to koszt: „spłaty rat leasingu nieruchomości
zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia
realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu,
pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat
od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro
przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – okres co najmniej 3 lat”.
Zatem limit 10% łącznej wartości wydatków kwalifikowanych (nie zaś dofinansowania jak
wskazano w pytaniu) dotyczy jedynie wydatków związanych z nabyciem nieruchomości
zabudowanych i niezabudowanych oraz spłat rat leasingu nieruchomości zabudowanych
i niezabudowanych. Nie dotyczy zatem robót budowlanych. W stosunku do tego wydatku
dokumentacja konkursowa nie określa limitów procentowych.
4/ Czy takie centrum badawczo-rozwojowe, które będzie umieszczone w innej lokalizacji
(przy innej ulicy w tym samym mieście) niż siedziba główna firmy powinno być
wyodrębnioną jednostką organizacyjną, oddziałem firmy, czy może być integralną
częścią firmy, która jedynie będzie miała wydzieloną na własne potrzeby przestrzeń?

Zgodnie z §2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe
przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 181) „Przez inwestycję typu centrum badawczo-rozwojowe rozumie
się jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą
lub rozwijającą działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez
wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych
i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem
infrastruktury badawczo-rozwojowej”. Dokumentacja konkursowa nie narzuca czy Centrum
Badawczo-Rozwojowe ma stanowić jednostkę organizacyjną czy wyodrębnioną
organizacyjnie jednostkę. Nie ma zatem wymogu wyodrębnienia CBR w formie oddziału
firmy,

o ile Wnioskodawca wyodrębni CBR w we własnej strukturze organizacyjnej.
Odzwierciedleniem struktury organizacyjnej powinna być dokumentacja organizacyjna
Wnioskodawcy obejmująca np. schemat organizacyjny, regulamin organizacyjny, instrukcję
obiegu dokumentów czy inne dokumenty wewnętrzne. Wyżej wymienione dokumenty mogą
podlegać weryfikacji na etapie kontroli projektu. Jednocześnie należy zauważyć, iż we
wniosku o dofinansowanie należy wskazać zarówno adres siedziby firmy (w cz. II pkt 3
wniosku), główne miejsce jak i pozostałe miejsca realizacji projektu w cz. I pkt 3 wniosku).
W przypadku projektów realizowanych na terenie kilku gmin, powiatów lub województw
należy wskazać wszystkie powiaty, gminy lub województwa, na terenie których realizowany
będzie projekt.
5/ Czy wpisywanie się w branże określone w ramach Strategii Odpowiedzialnego
Rozwoju będzie oceniane poprzez kod PKD firmy, czy poprzez potencjalny efekt
oddziaływania projektu na branżę kluczową SOR? Np. jeżeli będziemy prowadzić
badania nas lakierami do paznokci o właściwościach medycznych, to czy wówczas
można traktować to jako "Sektor produkcji leków, wyrobów medycznych i
nowoczesnych usług medycznych (np. emedycyna, wyroby medyczne, terapie, leki
biopodobne);" czy w dalszym ciągu będzie to działalność w branży kosmetycznej, która
nie jest wymieniona wśród sektorów strategicznych?
Ocena czy projekt wpisuje się w branże kluczowe określone w ramach Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) dokonywana jest przez ekspertów oceniających projekt
na podstawie deklaracji wyboru danej branży przez Wnioskodawcę (w polu nr 52 wniosku
o dofinansowanie) oraz uzasadnienia (w polu nr 53). W przypadku gdy w ocenie ekspertów
projekt wpisuje się w inną SOR niż Wnioskodawca zadeklarował mogą oni zarekomendować
poprawę wniosku w tym zakresie na etapie zgłaszania uwag.
6/ Czy w ramy konkursu wpisuje się projekt inwestycyjny polegający na budowie
Laboratorium
Badawczo-Rozwojowego,
którego
kluczową
częścią
będzie
prototypownia, a założeniem działań tego laboratorium będzie wykonywanie
prototypów dla zewnętrznych podmiotów. Wnioskodawca już dzisiaj prowadzi
działalność w zakresie opracowywania i wykonywania prototypów (głównie w zakresie
maszyn i urządzeń) dla swoich klientów. Posiadane zasoby nie pozwalają jednak
rozwinąć prowadzonej działalności i część potencjalnych zleceń nie jest realizowana.
Przedmiotowa inwestycja miałaby na celu uruchomienie nowoczesnej prototypowni
pozwalającej na realizację bardziej skomplikowanych zleceń. Prototypownia miałby
służyć do: wykonywania zleceń dla podmiotów zewnętrznych (w tym projektowania i
wykonywania udoskonaleń w istniejących produktach), opracowywania własnych
rozwiązań. Nie byłaby wykorzystywane do produkcji seryjnej. Czy taka konstrukcja
projektu napotyka jakieś ograniczenia w ramach konkursu? Szczególnie interesuje nas
czy prototypownia mogłaby być wykorzystywana na potrzeby zleceń
podmiotów zewnętrznych i czy w jakikolwiek sposób wpływa to na kwalifikowalność
wydatków w projekcie.
Celem działania 2.1 POIR jest wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R
przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną
infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz

tworzenia innowacyjnych produktów i usług. W ramach konkursu pomoc może zostać
przeznaczona na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe w rozumieniu
Rozporządzenia CBR”. Zgodnie z §4 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 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.181) “pomoc stanowi regionalną pomoc
inwestycyjną udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w art.14 rozporządzenia KE
oraz pomoc na projekty badawczo-rozwojowe udzielaną zgodnie z warunkami określonymi
w art.25 tego rozporządzenia”. Zgodnie zaś z §4 ust.3 tego rozporządzenia „projekty B+R
stanowią eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 86 rozporządzenia
KE”. Zgodnie z rozporządzeniem KE „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. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe
definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.
Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów,
demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub
ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków
rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie
techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest
jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które
można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy
z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego
produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.
Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian
wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych,
usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń”.
Zgodnie z przepisami przytoczonymi powyżej w ramach działania 2.1 POIR wsparcie
tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę,
sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac
badawczo-rozwojowych. Zgodnie z przywołaną definicją jednym z elementów prac
eksperymentalnych prac badawczo-rozwojowych może być opracowanie prototypów. Należy
zwrócić jednak uwagę, ocena projektu dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru
projektów, które precyzują wymogi jakie muszą spełnić Wnioskodawcy, aby uzyskać
wsparcie w ramach przedmiotowego działania. W ramach kryterium obligatoryjnego nr 1 pn.
Projekt polega na inwestycji w utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego
zlokalizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: „oceniana jest również
innowacyjność oraz poprawność/kompletność przygotowania agendy badawczej, planowanej
do realizacji z wykorzystaniem infrastruktury sfinansowanej w ramach projektu. Z agendy
badawczej powinna przede wszystkim wynikać długoterminowa strategia rozwoju
przedsiębiorstwa w oparciu oprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, zapisy w tym
obszarze powinny wskazywać na chęć utworzenia CBR celem długofalowego prowadzenia
prac B+R i tworzenia kolejnych innowacji. Wnioskodawca powinien przedstawić
argumentację pozwalającą ekspertom stwierdzić, że planowane centrum badawczo –

rozwojowe jest istotnym i niezbędnym elementem zwiększenia konkurencyjności
i innowacyjności przedsiębiorstwa. Agenda badawcza powinna być przygotowana zgodnie ze
wzorem zamieszczonym w dokumentacji aplikacyjnej i w szczególności powinna zawierać
następujące elementy:
a) główne innowacyjne obszary badawcze,
b) indykatywny (orientacyjny) plan prac badawczo-rozwojowych, obejmujący co najmniej
okres trwałości projektu,
c) przewidywane wyniki i/lub rezultaty zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych
(rezultaty realizacji agendy –efekty, które zamierza osiągnąć przedsiębiorca),w tym w
szczególności innowacje produktowe lub procesowe i ich przewidywaną przewagę
konkurencyjną,
d) analizę zapotrzebowania rynkowego na wyniki prac B+R,
e) założenia strategii rozwoju działalności przedsiębiorstwa w oparciu o prace B+R,
f) ryzyka projektowe.
Agenda badawcza musi być spójna z opisem projektu i stanowi obligatoryjny załącznik
do wniosku o dofinansowanie”. W tym kontekście wątpliwość budzić może zatem czy
planując prace B+R polegające m.in. na wykonaniu prototypów dla podmiotów zewnętrznych
Wnioskodawca będzie w stanie przedstawić spójną agendę badawczą tj. zaplanować
w ramach niej m.in. prace B+R, które będą realizowane w CBR czy konkretne innowacje
produktowe i procesowe, które powstaną w wyniku jej realizacji. W odniesieniu zaś
do kosztów kwalifikowanych w projekcie należy zauważyć, iż aktywa nabywane w ramach
projektu muszą mieć charakter badawczo – rozwojowy, a nie komercyjny czy przemysłowy
(biorąc pod uwagę skalę tj. liczbę zakupionych maszyn/urządzeń itd.). 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:
„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 prawidłowość ich oszacowania, poprawność
dokonania analizy przez Wnioskodawcę dostępności rynkowej planowanej do zakupu
infrastruktury B+R. Ocena racjonalności wydatków będzie weryfikowana pod warunkiem
uznania przez ekspertów z zakresu innowacyjności ich adekwatności do planowanych
w agendzie badawczej prac badawczo-rozwojowych”.
Nie jest więc możliwe nabywanie środków trwałych o charakterze produkcyjnym,
przewymiarowanym, nieuzasadnionym, niespójnym z celami projektu i celami działania.
Ponadto Wnioskodawca powinien mieć na uwadze, iż osiąganie przychodów na projekcie
z wykorzystaniem aktywów nabytych w ramach projektu jest możliwe jedynie w przypadku
świadczenia usług badawczo-rozwojowych na rzecz innych podmiotów. Należy podkreślić,
iż na aktywach nabytych w ramach projektu z dofinansowaniem ze środków publicznych
możliwa jest taka działalność, która będzie miała charakter badawczo – rozwojowy i wynikać
będzie z Agendy badawczej.

Podsumowując, co do zasady nie ma przeszkód, aby jednym z elementów prac
B+R zaplanowanych w projekcie było opracowanie prototypów. Należy mieć jednak
na uwadze, że głównym celem funkcjonowania centrum badawczo-rozwojowego powinno
być prowadzenie prac B+R na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów/ usług, nie zaś
działalność komercyjna. O prowadzeniu działalności B+R powinny świadczyć przychody
pochodzące głównie ze świadczenia usług badawczo-rozwojowych, nie zaś ze sprzedaży
produktów/usług.
Należy podkreślić, iż ocena czy projekt wpisuje się w zakres i cel działania 2. 1POIR oraz
spełnia kryteria wyboru projektów dokonywana jest z przez ekspertów z zakresu
innowacyjności oraz eksperta z zakresu analizy finansowej na podstawie dokumentacji
aplikacyjnej wnioskodawcy (w tym wniosku o dofinansowanie, agendy badawczej, modelu
finansowego).
7/ Firma - Wnioskodawca będzie pokrywać wydatki inwestycyjne z własnych środków
(w części nie finansowanej dotacją ). Okres inwestycji trwa dwa lata i w tym czasie
są ponoszone wydatki i koszty. Przedsięwzięcie nie generuje w tym czasie przychodów,
w związku z czym przepływy pieniężne projektu są ujemne. Dopiero po wdrożeniu
przedsięwzięcie będzie przynosić dodatnie strumienie pieniądza. Te dane są widoczne
w zakładce "NPV" arkusza kalkulacyjnego.
a/ Czy jeżeli w okresie inwestycji finansowanej ze środków własnych projekt
nie przynosi przychodów, to ujemne przepływy pieniężne w ramach projektu widoczne
w zakładce NPV w okresie wdrożenia projektu są prawidłowe i dopuszczalne, jeżeli
środki pieniężne całej działalności widoczne w zakładce "Ocena kondycji finansowej"
są dodatnie? czy też może należy ująć wpłaty inwestora na pokrycie wydatków
inwestycyjnych, tak aby przepływy w ramach projektu były dodatnie w całym okresie ?
Ale jeśli tak, to w którym miejscu ? Dane w zakładce NPV wynikają m.in. z danych
w zakładce "przychody" w zakresie projektu, a przecież pokrycie nakładów
inwestycyjnych i kosztów przez inwestora nie jest przychodem projektu, w ogóle nie jest
przychodem.
Warunki dotyczące NPV zostały określone w Zasadach oceny finansowej - plik dostępny przy
ogłoszeniu naboru. Wskazano w nich m.in: "NPV i IRR liczone jest z na podstawie prognozy
sporządzonej w cenach stałych z uwzględnieniem dotacji oraz wartości rezydualnej dla stopy
dyskontowej wynoszącej 4%. Wartość NPV, z uwzględnieniem dotacji, powinna być większa
od zera, a stopa zwrotu wyższa niż przyjęta do analizy stopa dyskontowa. W przypadku gdy
powyższe wskaźniki nie osiągają pożądanych wartości w przyjętym okresie
Wnioskodawca powinien przedstawić wiarygodne uzasadnienie dla takiego stanu rzeczy.
Należy skomentować przyjęte założenia w zakresie możliwości komercjalizacji (Agenda
badawcza: analiza rynku i zapotrzebowania rynkowego kryterium)." Możliwa jest sytuacja, że
w okresie realizacji przedsięwzięcia wystąpią ujemne "Skumulowane zdyskontowane
przepływy przepływy pieniężne (FCF)" wykazane w modelu finansowym w zakładce NPV.
b/ Część wskaźników "zasad oceny finansowej" to wskaźniki rentowności oparte
a zysku netto. Firma dokonuje stosunkowo dużych odpisów amortyzacyjnych,
które obniżają wynik finansowy, ale przecież nie są wydatkiem. Czy w sytuacji
gdy firma nie spełnia wskaźników rentowności opartych na zysku netto, ale spełnia
je gdyby wyłączyć amortyzację (czyli rentowność oparta na EBIDTA) firma może liczyć
na uwzględnienie tego faktu przez eksperta czy też jest to warunek bezwzględny

i to wskaźniki rentowności netto oparty na zysku netto mają spełniać warunki
kryterium bez względu na wysokość amortyzacji ?
W każdej zakładce modelu finansowego jest umieszczone pole tekstowe "Komentarz",
w którym należy szczegółowo opisać przyjęte założenia do prognozowanych wielkości.
Powyższe zostanie poddane szczegółowej ocenie przez niezależnych ekspertów, zgodnej
z warunkami określonymi we wspomnianych "Zasadach oceny finansowej".
8/ Zwracam się do Państwa z prośbą o interpretacją kryterium „współpraca
z jednostkami naukowymi” co w ramach konkursu „Program Operacyjny Inteligentny
Rozwój 2014-2020”, Działanie 2.1„Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R
przedsiębiorstw” stanowi jedno z kryteriów przyznawania punktów. Analizując zapisy
kryteriów do naboru od 14.04.2020 do 11.05.2020, w przypadku współpracy z spółką
celową uczelni powyższe kryterium zostanie ocenione jako spełnione? Proszę również
o informację jak powyższy zapis o spółkach celowych uczelni ma się do poprzednich
konkursów gdzie ocenie podlegała współpraca z jednostką naukową w trakcie realizacji
projektu lub w okresie trwałości. Mając na względzie potrzebę podejmowania działań
zmierzających do intensyfikacji współpracy nauki z praktyką, czy w przypadku trwania
już realizacji projektu w ramach działania 2.1, istnieje możliwość zmiany formy
współpracy na spółkę celową uczelni, nie ponosząc żadnych konsekwencji w otrzymaniu
dofinansowania? Biorąc pod uwagę, iż docelowo to spółka celowa uczelni ma również
świadczyć zakres usług zapewniając odpowiednią opiekę merytoryczną ze strony
naukowej do prowadzenia prac B+R jak również jest ona powołana do realizacji prac
badawczych przez uczelnię.
W ramach aktualnego naboru wniosków w działaniu 2.1 POIR (14.04.2020 – 11.05.2020)
w kryterium pn.: „W projekcie przewidziano udokumentowaną współpracę
z jednostkami naukowymi” ocenie podlegać będzie, czy przewidziano współpracę
rozumianą jako nawiązanie lub rozwijanie współpracy z jednostką naukową w trakcie
realizacji projektu lub w okresie trwałości. W aktualnym opisie ww. kryterium,
obowiązującym dla naboru w 2020 r. zawarto wyjaśnienie pojęcia jednostka naukowa. Na
potrzeby działania 2.1 POIR pojęcie to obejmuje m.in.: spółki celowe uczelni i spółki
celowe jednostki naukowej. Odnosząc się do kwestii zmiany jednostki naukowej w trakcie
realizacji projektu lub w okresie trwałości projektu należy wskazać, że zgodnie z art. 52a
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, 1544, z
2019 r. poz. 60, 730, 1572, 2020 ) tzw. ustawy wdrożeniowej: „Umowa o dofinansowanie
projektu oraz decyzja o dofinansowaniu projektu mogą zostać zmienione, w przypadku
gdy zmiany nie wpływają na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, który
skutkowałby negatywną oceną tego projektu.” Mając na uwadze cytowany przepis ustawy
wdrożeniowej we wzorze umowy o dofinansowanie jest uregulowane: „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”. Dopuszczalna jest więc tylko taka
zmian w projekcie, w wyniku której projekt nadal spełnia kryteria wyboru projektów, według
których był oceniany. Każdy przypadek zmiany do umowy jest rozpatrywany przez stronę

umowy, czyli IZ indywidualnie więc Beneficjent powinien opisać i uzasadnić konieczność
zmiany do projektów realizowanych i przesłać do Instytucji Zarządzającej.
9/ Czy w ramach działania, kwota dofinansowania będzie pomniejszana
o zryczałtowaną stawkę dochodu? Nie potrafię znaleźć szczegółowych informacji w tej
kwestii w materiałach.
W trwającym konkursie dla działania 2.1 w przypadku projektów realizowanych przez duże
przedsiębiorstwa, których całkowite koszty kwalifikowane przekraczają 1 mln EUR nie ma konieczności pomniejszania kosztów kwalifikowanych o zryczałtowaną procentową
stawkę dochodów, wiąże się to z wejściem 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.
10/ Chciałam zapytać o możliwość udziału w konkursie firm, które nie posiadają praw
własności do budynku w którym miałaby być realizowana inwestycja. Czy w tym
przypadku (po uzyskaniu np. promesy umożliwienia wynajmu od właściciela budynku)
możliwe jest uzyskanie dofinansowania nieobejmującego modernizacji budynku,
a jedynie dofinansowania na specjalistyczną aparaturę laboratoryjną?
W ramach działania 2.1 POIR jest możliwość otrzymania dofinansowania na sam zakup
specjalistycznej aparatury laboratoryjnej. Ważne jest aby umowa najmu nieruchomości w
której będzie mieścić się centrum badawczo-rozwojowe była zawarta co najmniej na okres
realizacji oraz trwałości projektu, który wynosi 3 lata od zakończenia projektu w przypadku
MSP i 5 lat dla przedsiębiorstw dużych.
11/ Czy są kryteria mówiące o tym jak długo powinna działać firma by móc ubiegać
się o tę dotację?
W ramach działania 2.1 nie ma kryterium dotyczącego okresu prowadzenia działalności
gospodarczej. Zgodnie z Regulaminem Konkursu dofinansowanie mogą ubiegać się: mikro-,
mali lub średni i duzi przedsiębiorcy. W przypadku przedsiębiorstwa bez historii finansowej
ocena kryterium obligatoryjnego "Finansowe założenia projektu i potwierdzają jego
opłacalność oraz trwałość finansową, a wnioskowana kwota wsparcia i planowane wydatki
są zgodne z zasadami finansowania projektów" zostanie dokonana na podstawie prognoz
finansowych sporządzonych na okres realizacji projektu oraz okres trwałości. Natomiast
w przypadku kryterium obligatoryjnego pn. "Potencjał Wnioskodawcy do prowadzenia prac
badawczo-rozwojowych" dopuszcza się brak własnego doświadczenia Wnioskodawcy
w prowadzeniu prac B+R w przypadku, gdy Wnioskodawca zapewnia wsparcie innych
podmiotów, a także osób fizycznych w realizacji projektu, które swoim doświadczeniem
i wiedzą dają gwarancję odpowiedniego poziomu merytorycznego i organizacyjnego
prowadzonych prac B+R"

