
 

 

1. Czy beneficjenci/wnioskodawcy mogą pobierać opłaty za świadczenie usług 

doradczych po zakończeniu projektu, czy też usługi te muszą być realizowane na rzecz 

firm bezpłatnie? 

 

Zgodnie z pkt 9 Podrozdziału 1.2 Typy projektów, zasady przyznawania dofinansowania 

Regulaminu konkursu wsparte Instytucje Otoczenia Biznesu zobowiązane będą do 

świadczenia wdrożonych w ramach projektu usług oraz finansowania ich z przychodów 

pochodzących z różnych źródeł, w tym od przedsiębiorstw lub/i ze środków własnych przez 

okres min. 24 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu. Powyższe oznacza, że co do 

zasady świadczenie wdrożonych przez wnioskodawcę w ramach projektu usług powinno być 

odpłatne, dokonywane na warunkach rynkowych. Z uwagi na różnorodność usług, które mogą 

zostać wdrożone w ramach projektu, dopuszcza się finansowanie świadczenia tych usług z 

innych źródeł, np. z przychodów osiągniętych ze świadczenia komplementarnych usług. 

 

2. Z jakiego powodu dane wydatki mogą zostać uznane za niekwalifikowalne? Proszę o 

podanie przykładów. 

 

Zgodnie z pkt 2 Podrozdziału 3.2 Warunki i ocena kwalifikowalności wydatku Regulaminu 

konkursu ocena kwalifikowalności wydatków dokonywana jest przez IZ RPO WZ w trakcie 

oceny wniosku o dofinansowanie, jak również w trakcie rozliczania i kontroli projektu, w tym 

po jego zakończeniu. Należy pamiętać, że Beneficjenci przy wydatkowaniu środków 

publicznych muszą stosować się do zasad prawa krajowego, w szczególności przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która wskazuje, iż wydatki 

publiczne muszą być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod 

i środków służących osiągnięciu założonych celów, a także umożliwiający terminową 

realizację zadań oraz być ponoszone w wysokości i terminach wynikających z wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań. Wystąpienie okoliczności powodujących niespełnianie powyższych 

zasad może powodować uznanie wydatków za niekwalifikowalne. Przykładowo kwota 

wydatków kwalifikowalnych, która wcześniej została zatwierdzona w związku z weryfikacją 

złożonego wniosku o płatność, może ulec pomniejszeniu w wyniku nałożenia korekty 

finansowej na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. 

w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych 

nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2018 r., poz.  971 t.j.), 

w przypadku, gdy w ramach kontroli (doraźnej lub po zakończeniu realizacji projektu) 

stwierdzone zostaną uchybienia w zakresie udzielania zamówień skutkujące nałożeniem ww. 

korekt. 

 

3. W ramach kryterium 4.2 Skuteczność istnieje możliwość przyznania punktów w 

przypadku, gdy wnioskodawca posiada doświadczenie we współpracy z jednostkami 

naukowymi, uczelniami (w zakresie projektów badawczo-rozwojowych). Czy 

doświadczenie wnioskodawcy winno polegać tylko na współpracy z jednostką 

naukową/uczelnią w ramach projektów badawczo-rozwojowych, czy pozytywnie 

oceniona będzie także wykazana współpraca pracownika naukowego jednostki 

naukowej/uczelni z Wnioskodawcą? 

 



Zgodnie z zapisami Kryteriów wyboru projektów, stanowiącymi Załącznik nr 2 do Regulaminu 

konkursu, w ramach Kryterium nr 4.2 Skuteczność projektowi mogą zostać przyznane punkty 

za dotychczasową współpracę B+R, przy czym w ramach kryterium ocenie podlegać będzie 

czy Wnioskodawca posiada doświadczenie we współpracy  z jednostkami naukowymi, 

uczelniami (w zakresie projektów badawczo – rozwojowych). Tym samym współpraca 

wnioskodawcy z pracownikiem naukowym jednostki naukowej lub uczelni, poza działalnością 

ww. jednostek, nie spełnia ww. wymagań, a tym samym punkty za powyższą współpracę nie 

powinny zostać przyznane. 

 

4. W ramach kryterium 4.3 Efektywność istnieje możliwość przyznania punktów w 

przypadku, gdy wnioskodawca wykaże wprowadzenie np. 3 usług odrębnych 

rodzajowo. Czy takimi odrębnymi usługami będą np. usługi wyceny własności 

intelektualnej, doradztwo prawne, doradztwo podatkowe, tworzenie planów 

komercjalizacji, tworzenie strategii komercjalizacji, doradztwo w negocjacjach? 

 

Zgodnie z zapisami Kryteriów wyboru projektów, stanowiącymi Załącznik nr 2 do Regulaminu 

konkursu, w ramach Kryterium nr 4.3 Efektywność Ocenie podlega ilość planowanych do 

uruchomienia nowych/ulepszonych usług opracowanych w ramach projektu. Punkty 

przyznawane są za świadczenie usług odrębnych rodzajowo, a nie ilościowo w ramach tego 

samego rodzaju usługi. 

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że usługi zaplanowane do wdrożenia powinny 

stanowić odrębne pozycje w ofercie Instytucji Otoczenia Biznesu, co nie wyklucza ich 

komplementarności. Jednocześnie należy podkreślić, że planowane do wdrożenia usługi 

powinny być nowe w ofercie wnioskodawcy lub stanowić ulepszenie usług dotychczas 

świadczonych na rzecz przedsiębiorstw.  

Ponadto należy zauważyć, że celem realizacji projektu jest zwiększenie potencjału Instytucji 

Otoczenia Biznesu poprzez wprowadzenie do jej oferty nowych bądź znaczące ulepszenie 

dotychczas świadczonych specjalistycznych usług doradczych na rzecz przedsiębiorstw, 

w szczególności dotyczących rozwoju sfery B+R+I. W związku z tym usługi planowane do 

wdrożenia nie mogą charakteryzować się ogólnym charakterem. Przykładowo doradztwo 

prawne ma charakter ogólny, natomiast doradztwo prawne w zakresie wspierania procesów 

transferu technologii będzie miało charakter specjalistycznej usługi doradczej. Nadmienić 

należy, że ilość planowanych do wdrożenia specjalistycznych usług doradczych obrazuje 

wskaźnik produktu „Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych 

przez instytucje otoczenia biznesu”. 

Wskazany w zapytaniu katalog usług nie pozwala na jednoznaczną ocenę odrębności 

rodzajowej tych usług, w szczególności rozbicie doradztwa prawnego i podatkowego, czy też 

tworzenia planów i strategii komercjalizacji. Jednocześnie charakter wskazanych usług jest 

zbyt ogólny, by można było zakwalifikować ww. usługi jako specjalistyczne usługi doradcze. 

Jednoznaczną ocenę można będzie przeprowadzić na podstawie szczegółowych zapisów 

dokumentacji aplikacyjnej, w której wnioskodawca powinien wykazać wyodrębnione usługi 

i szczegółowo je opisać.  

Przykładową specjalistyczną usługą doradczą wskazaną w regulaminie konkursu może być 

usługa doradcza wspierająca proces transferu technologii – w jej zakres może wchodzić 

wycena własności intelektualnej, doradztwo prawne i podatkowe związane z transferem praw 

własności intelektualnej, tworzenie planów i strategii komercjalizacji, doradztwo 

w negocjacjach. 

 

5. W ramach kryterium 4.4 Użyteczność istnieje możliwość za wprowadzenie usługi 

dedykowanej startupom. Z uwagi na różne definicje startupów wnioskodawca zwraca 

się z zapytaniem, jak Instytucja Zarządzająca definiuje to pojęcie. 

 



Zgodnie z zapisami Kryteriów wyboru projektów, stanowiącymi Załącznik nr 2 do Regulaminu 

konkursu, w ramach Kryterium nr 4.4 Użyteczność punkty przyznawane są za wprowadzenie 

usługi dedykowanej startupom, tj. ukierunkowanej na wzmacnianie rozwoju firm 

w początkowej fazie ich funkcjonowania. W tym celu wnioskodawca powinien zidentyfikować 

zapotrzebowanie na usługi ze strony startupów oraz opisać konkretną grupę odbiorców 

wsparcia (np. grupę objętą inkubacją, określonym programem monitoringowym, programem 

akceleracyjnym). 

Dokumentacja konkursowa nie zawiera definicji startupów, jednakże mając na uwadze zapisy 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WZ 2014-2020 w zakresie Poddziałania 1.17 

Wzmocnienie procesu wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju na potrzeby niniejszego 

konkursu można przyjąć, że startup to przedsiębiorstwo nowotworzone lub o krótkiej historii 

do czasu uzyskania samodzielności rynkowej, tj. co do zasady w okresie nie dłuższym niż 

przez pierwsze 3 lata prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwo nie jest 

uznawane za nowe jeśli zmianie ulegnie tylko jego forma prawna. 

 

6. W ramach kryterium 4.5 Ponadstandardowa trwałość istnieje możliwość przyznania 

punktów w przypadku, gdy Wnioskodawca/Partner posiada doświadczenie w zakresie 

świadczenia wysokospecjalistycznych usług doradczych (wymienionych w katalogu 

usług w kryterium 4.1) na rzecz przedsiębiorstw w ciągu 2 lat przed datą złożenia 

wniosku o dofinansowanie. W jaki sposób należy udokumentować faktyczne 

świadczenie ww. usług? 

 

Zgodnie z zapisami Kryteriów wyboru projektów, stanowiącymi Załącznik nr 2 do Regulaminu 

konkursu, w ramach Kryterium nr 4.5 Ponadstandardowa trwałość ocenie podlega posiadane 

przez wnioskodawcę/Partnera doświadczenie w zakresie świadczenia 

wysokospecjalistycznych usług doradczych (wymienionych w katalogu usług w kryterium 4.1) 

na rzecz przedsiębiorstw w ciągu 2 lat przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Za 

doświadczenie nie uważa się posiadania usługi w ofercie. Wnioskodawca zobowiązany jest do 

wykazania, że faktycznie takie usługi były świadczone na rzecz przedsiębiorstw.  

Powyższe doświadczenie można wykazać dołączając do wniosku o dofinansowanie  

w ramach Załącznika nr 6.6 dokumenty potwierdzające świadczenie ww. usług, np. umowy, 

referencje, oświadczenia kontrahentów, faktury itp. 

 

7. Czy osoby wykazane we wniosku o dofinansowanie będące personelem 

zaangażowanym w proces opracowania nowych/ulepszonych specjalistycznych usług 

doradczych projektu (koszty bezpośrednie) oraz osoby stanowiące personel projektu w 

ramach kosztów pośrednich (koordynator, kierownik projektu oraz inne osoby 

zaangażowane w zarządzanie projektem i jego rozliczanie) mogą być także odbiorcą 

usług szkoleniowych mających na celu podniesienie kompetencji w ramach projektu 

celem świadczenia specjalistycznych usług doraczych, czy też muszą to być podmioty 

korzystające z usług doradczych, które świadczyć będzie wnioskodawca? 

 

Zgodnie z zapisami podrozdziału 3.5 Wydatki kwalifikowalne w konkursie Regulaminu 

konkursu katalog wydatków kwalifikowalnych obejmuje koszty usług szkoleniowych dla 

pracowników Instytucji Otoczenia Biznesu w zakresie niezbędnym do opracowania 

nowych/ulepszonych specjalistycznych usług doradczych i ich świadczenia w wyniku 

opracowania. 

Powyższe oznacza, że adresatem usług szkoleniowych muszą być pracownicy Instytucji 

Otoczenia Biznesu. Koszty usług szkoleniowych, których adresatem są przedsiębiorstwa 

korzystające z wdrażanych w ramach projektu usług, nie stanowią kosztów kwalifikowalnych 

projektu. Dodatkowo w ramach niniejszej kategorii nie są kwalifikowalne koszty wydatków na 

udział pracowników w studiach wyższych i podyplomowych.  



Adresatem usług szkoleniowych w zakresie niezbędnym do opracowania nowych/ulepszonych 

specjalistycznych usług doradczych są pracownicy bezpośrednio zaangażowani w ten proces. 

Ze względu na charakter wydatków pośrednich (są to wydatki niedotyczące bezpośrednio 

głównego przedmiotu projektu), za pracowników bezpośrednio zaangażowanych w powyższy 

proces nie uznaje się personelu kwalifikowanego w ramach kosztów pośrednich. Nie wyklucza 

to jednak możliwości kwalifikowania kosztu usług szkoleniowych dla pracowników Instytucji 

Otoczenia Biznesu będących personelem projektu w ramach kosztów pośrednich w zakresie 

niezbędnym do świadczenia opracowanych w wyniku realizacji projektu usług doradczych. 

 


