
 
 
 
Pytanie 1:  
Czy w ramach konkursu dla Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 
1 Małe projekty B+R może ubiegać się o dofinansowanie firma z branży kamieniarskiej, gdzie 
przedmiotem projektu byłoby opracowanie technologii automatyzacji procesu produkcyjnego – a 
dokładnie technologii wykrywania wad metodami termowizyjnymi. Rezultat projektu jest powiązany z 
kierunkiem rozwoju inteligentnej specjalizacji Zaawansowane Wyroby metalowe: Rozwój technologii 
automatyzacji. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu w ramach RPO WZ 2014-2020 dla Działania 1.1 Projekty 
badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 1 Małe projekty B+R, wsparcie w konkursie 
kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane we wskazanych w regulaminie 
branżach lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości, 
realizowane na rzecz wzmacniania inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, określonych 
w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego. 
Konkurs dedykowany jest następującym specjalizacjom: 
- wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe, 
- zaawansowane wyroby metalowe, 
- produkty drzewno-meblarskie, 
- opakowania przyjazne środowisku, 
- produkty inżynierii chemicznej i materiałowej, 
-  nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze, 
- multimodalny transport i logistyka, 
- produkty oparte na technologiach informacyjnych. 
Globalny Łańcuch Wartości można zdefiniować jako pełen zakres procesów koniecznych dla 
wytworzenia określonego dobra lub usługi, począwszy od fazy koncepcyjnej poprzez różne etapy 
produkcji, przetworzenia (m.in. pozyskanie surowców, komponentów, etapy pośredniego montażu, 
wkład czynników niematerialnych, usług, montaż końcowy) aż do momentu dostarczenia produktu 
popytowi finalnemu (konsumpcja) z uwzględnieniem działań związanych z usunięciem, 
zagospodarowaniem odpadów wynikających z użytkowania produktu. Ponadto należy mieć na 
uwadze (co precyzuje załącznik nr 5 do regulaminu konkursu), iż globalny łańcuch wartości powinien 
mieć bezpośredni ekonomiczny wpływ na wytwarzanie wartości dodanej, miejsc pracy i dochód oraz 
wpływać na rozwój inteligentnej specjalizacji, w ramach której występuje. W dokumentacji aplikacyjnej 
Wnioskodawca powinien wykazać, że realizowany projekt wpłynie na proces kreowania inteligentnej 
specjalizacji i jej potencjał rozwojowy. 
Należy zwrócić uwagę, iż projekty w zakresie ww. inteligentnych specjalizacji, a także projekty w 
branżach bezpośrednio powiązanych z inteligentnymi specjalizacjami w ramach globalnych łańcuchów 
wartości, mogą podlegać wyłączeniu z możliwości dofinansowania, o którym mowa w Podrozdziale 
1.2.1, w zależności od charakteru działalności, z którą związany jest projekt. 
Odnosząc się bezpośrednio do pytania, nie przedstawiono związku technologii automatyzacji procesu 
produkcyjnego (technologii wykrywania wad metodami termowizyjnymi) z inteligentną specjalizacją 
zaawansowane wyroby metalowe. Pytający nie zawarł informacji o związku planowanego projektu z 
inteligentną specjalizacją a wskazał jedynie, że „Rezultat projektu jest powiązany z kierunkiem rozwoju 
inteligentnej specjalizacji Zaawansowane Wyroby metalowe: Rozwój technologii automatyzacji”. 
Należy zwrócić uwagę, że w świetle ww. zapisów nie można wprost utożsamiać kierunku rozwoju 
inteligentnej specjalizacji z samą inteligentną specjalizacją. Tym samym decydujące w określeniu 
definitywnego spełnienia przez projekt warunków jego kwalifikowalności określonych w regulaminie 



będą zapisy złożonej dokumentacji aplikacyjnej. W przypadku wątpliwości, niejednoznacznych opisów, 
IZ RPO WZ może zobowiązać Wnioskodawcę do przedłożenia dodatkowych wyjaśnień, dokumentów 
potwierdzających i uwiarygadniających wpływ realizacji projektu na rozwój i wzmocnienie wskazanej 
przez Wnioskodawcę inteligentnej specjalizacji. 
 
Pytanie 2: 
1.Czy zakupu usług można dokonywać wyłącznie od jednostek naukowo badawczych? Chodzi o to, 
że zrobiliśmy rozeznanie wśród uczelni technicznych (zapewne nie wśród wszystkich) i okazuje się, że 
żadna z nich nie jest w stanie podjąć się zlecenia w obszarze, które jest przedmiotem naszego 
projektu? 
2.Czy możliwy jest zakup usług od jednostek zagranicznych? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu dla Działania 1.1 wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej 
może być:  
- jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późń. zm.); 
- Centrum Transferu Technologii w rozumieniu ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późń. zm.); 
- Spółka celowa w rozumieniu ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym; 
- niezależna jednostka stanowiąca akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego 
Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu w sprawie 
informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz 
notyfikowanych laboratoriach), posiadające siedzibę na terytorium RP; 
- przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 
maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116 poz. 730 z 
późń. zm.), posiadający siedzibę na terytorium RP. 
Powyższe zapisy wykluczają możliwość zlecenia wykonania usługi jednostkom zagranicznym. 
 
Pytanie 3: 
Czy kwalifikowalne będą ekspertyzy na rzecz podmiotów prywatnych, bez rozbudowanych elementów 
prototypowania? Przykładem może być opracowanie dla podmiotu produkującego i transportującego 
elementy wielogabarytowe Odrą (Wnioskodawcy) do klientów nowego sposobu realizowania tego 
działania/czynności (obliczenie naukowe dotyczące pory transportu, tonażu, możliwości bezpiecznego 
wymijania innych jednostek na Zalewie, itp.), które w znaczący sposób podniesie jakość świadczonych 
przez Wnioskodawcę usług (częstszy transport, udrożnienie szlaków komunikacyjnych z klientami 
końcowymi).  
1. Ewentualnie dodatkowym elementem usługi byłoby stworzenie programu IT obliczającego 
parametry związane z transportem konstrukcji (należy wziąć pod uwagę wiele czynników 
środowiskowych oraz technologicznych). 
2. Wnioskodawca nie jest w stanie sam sobie, bez pomocy kadry naukowej, dać rady z tym 
problemem, zarazem uniemożliwia mu on dalszy rozwój.  
3. Czy przewidują Państwo możliwość płatności częściowych (W relacji urząd – beneficjent, 
beneficjent – wykonawca) w okresie realizacji projektu (refundacyjnych)? Wykonanie usługi na rzecz 
Beneficjenta pociągać może za sobą potrzeby wcześniejszej zapłaty dla kadry eksperckiej 
zatrudnionej na potrzeby zrealizowania zlecenia / wynajem dodatkowej przestrzeni laboratoryjnej, stąd 
zasadne byłoby (podobnie jak w Bonach PARP) wprowadzenie płatności pośrednich. Np. etap 
pośredni kończy się zdaniem części pracy przez Wykonawcę oraz wystawienie faktury Beneficjentowi. 
Beneficjent płaci fakturę oraz występuje o jej refundację do UMWZ.  
4. Jak oceniany będzie potencjał spółek celowych jako Wykonawców usługi? Tego typu podmioty nie 
posiadają rozbudowanej kadry, prace B+R wykonywane są przez naukowców jednostki macierzystej 
oraz ekspertów zewnętrznych. Nie posiadają więc sprzętu laboratoryjnego na własność. Czy ich 
potencjał będzie wynikał również z doświadczenia oraz zaplecza jednostki macierzystej? Takie 
rozwiązanie ustaliliśmy z PARP (w opisie podajemy dane o sobie oraz jednostce naukowej).   
 
Odpowiedź: 
1.Zgodnie z założeniami naboru w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo – rozwojowe 
przedsiębiorstw typ 1 Małe projekty B+R, wydatkiem kwalifikowalnym jest zakup w jednostce 
naukowej usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego 



produktu/usługi/technologii produkcji/projektu wzorniczego bądź jego/jej przetestowaniem. Działalność 
badawczo-rozwojowa jest to, zgodnie z regulaminem, działalność twórcza obejmująca badania 
naukowe lub prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów 
wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Ponadto zgodnie z 
regulaminem rezultat projektu (wyrób, usługa, technologia produkcji, projekt wzorniczy, który zostanie 
opracowany bądź przetestowany w ramach projektu) powinien charakteryzować się nowością, 
oryginalnością, bądź znaczącym ulepszeniem, które będzie zastosowane po raz pierwszy w 
działalności przedsiębiorstwa lub na docelowym rynku, tj. powinien być innowacją produktową lub 
procesową.  
Biorąc powyższe pod uwagę, opracowanie dla podmiotu produkującego i transportującego elementy 
wielogabarytowe Odrą (Wnioskodawcy) do klientów nowego sposobu realizowania tego działania / 
czynności (obliczenie naukowe dotyczące pory transportu, tonażu, możliwości bezpiecznego 
wymijania innych jednostek na Zalewie, itp.) nie spełnia założeń wymienionych powyżej. 
Jednocześnie informuję, iż stworzenie programu IT obliczającego parametry związane z transportem 
konstrukcji, co do zasady, nie mieści się w zakresie usługi badawczo-rozwojowej. 
2. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu beneficjent dokonuje rozliczenia projektu wnioskiem o 
płatność końcową, czyli procedura płatności częściowych nie jest możliwa do zrealizowania w 
aktualnym konkursie.. 
3. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu dla Działania 1.1 wykonawcą usługi badawczo-
rozwojowej może być:  
- jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późń. zm.); 
- Centrum Transferu Technologii w rozumieniu ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późń. zm.); 
- Spółka celowa w rozumieniu ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym; 
- niezależna jednostka stanowiąca akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego 
Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu w sprawie 
informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz 
notyfikowanych laboratoriach), posiadające siedzibę na terytorium RP; 
- przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 
maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116 poz. 730 z 
późń. zm.), posiadający siedzibę na terytorium RP. 
4. Do wnioskodawcy należy wykazanie, że wybrany wykonawca posiada potencjał umożliwiający 
realizację usługi/usług. W przypadku spółek celowych, przedstawione argumenty należy przedstawić 
w dokumentacji aplikacyjnej, w szczególności w sekcji D.2. Uzasadnienie wyboru wykonawcy 
załącznika nr 5.7 do wniosku o dofinansowanie UPROSZCZONY BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA. 
W przedmiotowej sekcji można opisać potencjał jednostki macierzystej możliwy do wykorzystania 
przez wykonawcę, wynikający z przepisów, umowy, porozumienia itp. 
 
Pytanie 4: 
Czy w ramach tego działania dopuszcza się możliwość wykonania usługi badawczo-rozwojowej przez 
więcej niż jeden podmiot np. przez dwa podmioty zrzeszone w konsorcjum, których działania i zakres 
prac uzupełniałyby się? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z rozdziałem 1.2, ust. 9., regulaminu konkursu Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe 
przedsiębiorstw Typ projektu 1 Małe projekty B+R, Nabór nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-003/17, 
wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej może być:  
- jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późń. zm.); 
- Centrum Transferu Technologii w rozumieniu ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późń. zm.); 
- Spółka celowa w rozumieniu ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym; 
- niezależna jednostka stanowiąca akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego 
Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu w sprawie 
informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz 
notyfikowanych laboratoriach), posiadające siedzibę na terytorium RP; 
- przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 
maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730 
z późń. zm.), posiadający siedzibę na terytorium RP. 



Ww. katalog ma charakter zamknięty a podmioty w nim wymienione stanowią pojedyncze jednostki. 
Należy zatem wskazać, że nie jest możliwa realizacja usługi badawczo-rozwojowej przez ww. 
podmioty zrzeszone w konsorcjum. 
 
Pytanie 5: 
Czy żeby ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu dla Działania 1.1 Projekty badawczo-
rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 1 Małe projekty B+R przedsiębiorca musi być z woj. 
zachodniopomorskiego? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu w ramach RPO WZ 2014-2020 dla Działania 1.1 Projekty 
badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 1 Małe projekty B+R, rozdziału 1.2 pkt 7, 
„Wnioskodawca musi być zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzić 
działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego, co znajduje potwierdzenie w jego 
dokumentach rejestrowych na dzień złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, tj. siedziba, 
oddział lub miejsce prowadzenia działalności musi znajdować się na terenie województwa 
zachodniopomorskiego”, ponadto zgodnie z rozdziałem 1.2 pkt 8, „przedmiot projektu musi dotyczyć 
działalności gospodarczej prowadzonej na terenie województwa zachodniopomorskiego, tzn. usługa 
badawczo – rozwojowa świadczona w ramach projektu związana jest z produktem/usługą, będącą 
przedmiotem działalności prowadzonej na terenie województwa lub planowanej do podjęcia”.  
 


