Pytanie 1:
Jestem rolnikiem. Czy mogę wziąć udział w konkursie?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-005/18 dofinansowanie
kierowane jest wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji
Pomorza Zachodniego, które zostały określone w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa
Zachodniopomorskiego przyjętym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr
1489/16 z dnia 19 września 2016 r. stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu lub w
branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości. Konkurs
dedykowany jest więc 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.
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 wyłączeniom z możliwości dofinansowania, o których mowa w podrozdziale
1.2.1 regulaminu konkursu, w zależności od charakteru działalności, z którą związany jest projekt. W
przypadku przedmiotowego konkursu pomoc m.in. nie może być udzielona na działalność wyłączoną z
możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie Rozporządzenia Komisji(UE) nr 1407/2013:

sektor rybołówstwa i akwakultury, objęty rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000;

produkcja podstawowa produktów rolnych;

przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:
 kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych
od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte
pomocą lub
 kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom
podstawowym;

działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomoc
bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci
dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności
wywozowej;

pomoc uwarunkowaną pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów
sprowadzanych z zagranicy.
Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w sektorach wyłączonych, a także działalność w jednym
lub większej liczbie sektorów lub w innych obszarach działalności, pomoc może być przyznana, pod
warunkiem, że zostanie dokonane rozdzielenie działalności lub wyodrębnienie kosztów, by działalność
w sektorach wyłączonych nie odnosiła korzyści z przyznanej pomocy de minimis.

Ponadto punkt 1.2, podpunkt 7 regulaminu stanowi, iż wnioskodawca musi być zarejestrowany na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzić działalność na terenie województwa
zachodniopomorskiego, co znajduje potwierdzenie w jego dokumentach rejestrowych. Informacja o
posiadaniu siedziby, oddziału lub miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa
zachodniopomorskiego powinna znajdować się w odpowiednim rejestrze (CEIDG lub KRS).
Biorąc pod uwagę brak w zapytaniu szczegółowego opisu prowadzonej przez Panią działalności oraz
zakresu projektu wskazuję, nie można jednoznacznie ocenić czy Pani działalność objęta jest ww.
wyłączeniami. Jeśli przedstawione w niniejszej odpowiedzi informacje nie są wystarczające, proszę o
kontakt telefoniczny lub przesłanie szczegółowych informacji dotyczących planowanego do realizacji
projektu w celu udzielenia precyzyjnej odpowiedzi.
Pytanie 2:
Proszę o szczegółową informację dot. kosztów kwalifikowalnych p. 3.5d Regulaminu projektu 1.1 Małe
projekty B+R:
3.5d: Wydatki w zakresie walidacji produktów i uruchomienia pierwszej produkcji ...
Jakie wydatki są przewidziane/dopuszczalne w w/w punkcie ?
Odpowiedź:
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.
Dodatkowo w podrozdziale 3.5 regulaminu konkursu wskazano przykładowe wydatki jakie usługa
badawczo – rozwojowa może obejmować. Jednakże nie sposób konkretnie wskazać jakie wydatki w
ramach poszczególnych kategorii są niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę, gdyż zależy to od
samej specyfiki realizowanej usługi.
To Wykonawca usługi badawczo-rozwojowej po otrzymaniu zapytania od wnioskodawcy w
przedmiocie oferty na wykonanie usługi szacuje jakie są niezbędne koszty związane z wykonaniem tej
usługi (materiały, wynagrodzenia, amortyzacja, koszty ogólne, itp.) i wówczas przedstawia pytającemu
swoją ofertę obejmującą w szczególności cenę usługi badawczo-rozwojowej.
Z uwagi, że wnioskodawca dokonuje wyboru Wykonawcy usługi w oparciu o najbardziej korzystną
ekonomicznie ofertę z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji (co w wielu
przypadkach sprowadza się do uzyskania trzech konkurencyjnych ofert) rzetelność szacowania, o
której mowa powyżej jest szczególnie istotna.
Podsumowując zaznaczam, że w trakcie aplikowania o dofinansowanie projektu w ramach Działania
1.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw typ 1 Małe projekty B+R wnioskodawca ubiega
się o refundację w związku z poniesionym wydatkiem na zakup usługi badawczo-rozwojowej, nie zaś
bezpośrednio wydatków jakie Wykonawca usługi musiał ponieść w związku z jej realizacją.

