Pytanie 1:
Czy dla wskazanych specjalizacji zostały wybrane kody PKD, które będą potwierdzać wpisywanie się
projektu w niniejsze specjalizacje.
Konkurs dedykowany jest następującym specjalizacjom:
a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
b) zaawansowane wyroby metalowe,
c) produkty drzewno-meblarskie,
d) opakowania przyjazne środowisku,
e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej
f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
g) multimodalny transport i logistyka,
h) produkty oparte na technologiach informacyjnych.
Odpowiedź:
W Regulaminie konkursu nie wskazano konkretnych kodów PKD dla specjalizacji dla których
dedykowany jest niniejszy konkurs.
W ramach ww. konkursu wsparcie można otrzymać na przedsięwzięcia podejmowane w branżach
wskazanych w regulaminach konkursów 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, stanowiącym załącznik do ww. regulaminów.

Pytanie 2:
Czy o dofinansowanie w ramach działania 1.1. Typ projektu 2 może ubiegać się podmiot, który
dokonał dopłaty do kapitału z uwagi na znajdowanie się w tzw. trudnej sytuacji ekonomicznej. Obecnie
spółka jest na etapie zgłaszania tych zmian do KRS.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami podrozdziału 1.3 Wyłączenia z możliwości dofinansowania regulaminu konkursu w
ramach RPO WZ 2014-2020 dla Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw typ
projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia
w działalności gospodarczej, o dofinansowanie nie mogą ubiegać się wnioskodawcy oraz partnerzy
m.in. spełniający przesłanki przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu
Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację
przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz.U. UE C 249 z 31.07.2014
r.), zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/201. Trudną
sytuację ustala się na podstawie przede wszystkim dokumentów finansowych (bilans, rachunek
zysków i strat) za ostatni zamknięty okres księgowy. W związku z powyższym podmiot ustalający
swoją sytuację powinien się oprzeć na sporządzonych przez siebie sprawozdaniach za ostatni
zamknięty okres.
Ponadto integralną częścią wniosku o dofinansowanie jest m.in. Załącznik nr 2: Dokumenty
potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/partnera. Wnioskodawcy zobowiązani do
sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29
września 1994 r. z późn. zm. przedkładają kopie następujących dokumentów za trzy ostatnie lata
obrotowe, dla których wnioskodawca posiada zatwierdzone sprawozdanie finansowe:
- sprawozdanie finansowe – bilans, informacja dodatkowa, rachunek zysków i strat, rachunek
przepływów pieniężnych (jeśli dotyczy),

- opinia biegłego rewidenta (jeśli dotyczy).
Powyższe dokumenty oraz zapisy dokumentacji aplikacyjnej, w tym w szczególności Załącznika nr
5.22: Agendy Badawczej, będą podlegały ocenie ekspertów podczas analizy ekonomiczno-finansowej
w trakcie oceny merytorycznej I stopnia, biorących pod uwagę m.in. czy wnioskodawca zapewni
niezbędne środki finansowe do realizacji projektu oraz czy sytuacja ekonomiczna wnioskodawcy daje
gwarancję realizacji przedsięwzięcia w terminie określonym we wniosku o dofinansowanie.
Biorąc powyższe pod uwagę, aby wykazać, że wnioskodawca/partnerzy nie spełniają przesłanki
przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji można dodatkowo dołączyć odpowiednio
sprawozdanie/sprawozdania za ostatni zamknięty rok obrotowy, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia
2017 r., w przypadku gdy rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy.
Pytanie 3:
Czy w ogłoszonym konkursie może wziąć udział firma X z sektora stoczniowego? Czy możliwe jest
partnerstwo ze stocznią?
Odpowiedź:
Sektor budownictwa okrętowego nie jest wyłączony z możliwości otrzymania wsparcia w ramach
Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw typ projektu 2. Informacja o wyłączeniach
z możliwości dofinansowania zawarta jest w zapisach podrozdziału 1.3 Wyłączenia z możliwości
dofinansowania regulaminu konkursu.
Mając na uwadze powyższe, przedsiębiorstwo X potencjalnie należy do kategorii beneficjentów
uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, o ile spełniać będzie wszystkie warunki
przewidziane w regulaminie konkursu. Jednakże w związku z ogólnym charakterem zapytania nie ma
możliwości potwierdzenia kwalifikowalności wnioskodawcy. Należy zaznaczyć, iż kwalifikowalność
wnioskodawcy stanowi kryterium oceny projektów i będzie weryfikowane na podstawie informacji
zawartych w dokumentacji aplikacyjnej.
Pytanie 4:
Firma Y
będzie w projekcie liderem, przedmiot projektu dotyczy działalności gospodarczej
wnioskodawcy (lidera) prowadzonej na terenie województwa zachodniopomorskiego, tzn. prace B+R
prowadzone w ramach projektu związane są z produktem/usługą będącą przedmiotem działalności
prowadzonej na terenie województwa. Realizacja prac B+R odbywać się będzie przy wykorzystaniu
własnych zasobów oraz we współpracy z jednostką naukową i innym przedsiębiorstwem w ramach
partnerstwa naukowo-przemysłowego.
W związku z powyższym czy jednostka naukowa oraz inny przedsiębiorca, których udział i zasoby są
niezbędne do uzupełnienia zasobów lidera, dla uzyskania efektu związanego z opracowaniem
produktu (usługi) mogą mieć siedzibę poza województwem zachodniopomorskim oraz w swojej
siedzibie mogą realizować swoje zadania związane z udziałem w projekcie?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu przedmiot projektu musi dotyczyć działalności gospodarczej
wnioskodawcy prowadzonej na terenie województwa zachodniopomorskiego, tzn. prace B+R
prowadzone w ramach projektu związane są z produktem/usługą będącą przedmiotem działalności
prowadzonej na terenie województwa. Realizacja projektu w zakresie prac B+R wykonywanych przez
wnioskodawcę (Lidera) musi odbywać się w siedzibie/zakładzie/oddziale wnioskodawcy położonym na
terenie województwa zachodniopomorskiego z zastrzeżeniem, iż warunek ten nie wyklucza realizacji
części prac B+R przez wnioskodawcę w ramach wynajętej dodatkowej powierzchni laboratoryjnej.
Lokalizacja siedziby/zakładu/oddziału wnioskodawcy (Lidera), w którym prowadzone będą prace B+R,
musi zostać odzwierciedlona w dokumencie rejestrowym wnioskodawcy.

Realizacja prac B+R może odbywać się przy wykorzystaniu własnych zasobów lub we współpracy
z jednostkami naukowymi i innymi przedsiębiorstwami w ramach partnerstwa naukowoprzemysłowego lub podwykonawstwa.
Do projektów realizowanych w partnerstwie naukowo-przemysłowym stosuje się zapisy dokumentu
pn. „Zasady dotyczące realizacji projektów partnerskich w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”, stanowiącego załącznik nr 10
regulaminu konkursu. Wspomniane wyżej warunki dotyczące miejsca realizacji projektu oraz siedziby,
odnoszą się jedynie do wnioskodawcy - Lidera, w związku z tym siedziba oraz miejsce wykonywania
badań przez partnera, może mieć miejsce poza województwem zachodniopomorskim.
Ponadto zapisy Regulaminu Konkursu przewidują, że Wnioskodawca może również powierzyć
realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy:
- jednostce naukowej 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.);
- spółce celowej w rozumieniu art. 86a lub art. 86b ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym.
Zapisy regulaminu konkursu nie nakładają na podwykonawcę obowiązku posiadania siedziby oraz
wykonywania badań na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Pytanie 5:
Firma Z jest w trakcie restrukturyzacji. Obecnie nie jest jeszcze realizowany plan restrukturyzacyjny
(w najbliższym czasie odbędzie się głosowanie nad zaproponowanym układem). Czy restrukturyzacja
automatycznie przesądza o wykluczeniu z dofinansowania? Czy nie bierze się pod uwagę
polepszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami podrozdziału 1.3 Wyłączenia z możliwości dofinansowania regulaminu konkursu
o dofinansowanie nie mogą ubiegać się wnioskodawcy oraz partnerzy m.in. spełniający przesłanki
przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych
dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych
znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz.U. UE C 249 z 31.07.2014 r.), zgodnie z definicją zawartą
w art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
W myśl art. 2 i 3 ust.1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2017.1508 t.j.
z dnia 2017.08.08) Restrukturyzację przeprowadza się w następujących postępowaniach
restrukturyzacyjnych:
1) postępowaniu o zatwierdzenie układu;
2) przyspieszonym postępowaniu układowym;
3) postępowaniu układowym;
4) postępowaniu sanacyjnym.
Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez
umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku
postępowania sanacyjnego - również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy
zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.
Dalej zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy postępowanie restrukturyzacyjne jest prowadzone wobec
dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością.
Wobec powyższego oraz mając na względzie, że zgodnie z art. 2 pkt 18 lit. c przedsiębiorstwo
znajdujące się w trudnej sytuacji to takie, które m.in. podlega zbiorowemu postępowaniu w związku
z niewypłacalnością lub spełnia kryteria na mocy obowiązującego prawa krajowego, by zostać objętym
zbiorowym podstępowaniem w związku z niewypłacalnością na wniosek jej wierzycieli należy uznać,
że na podstawie zaprezentowanego, skrótowego opisu przedsiębiorstwo Z w restrukturyzacji nie jest
uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach naboru nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-004/18

w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw typ projektu 2 Projekty
badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności
gospodarczej.
Pytanie 6:
Czy jest możliwe otrzymanie dotacji na prace B+R, które będą później wdrożone w innym kraju przez
podmiot powiązany?
Wnioskodawca mający siedzibę w Szczecinie jest spółką córką podmiotu z Anglii, która finansuje
prace B+R. Wdrożenie produktu będzie polegało na udzieleniu licencji na ten produkt tylko jednemu
podmiotowi spółce matce, która znajduje się w Anglii.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami pkt 18 podrozdziału 1.2 Typy projektów, zasady przyznawania dofinansowania
regulaminu konkursu w ramach RPO WZ 2014-2020 dla Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe
przedsiębiorstw typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem
do wdrożenia w działalności gospodarczej, dofinansowanie projektu może być udzielone pod
warunkiem wdrożenia wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy (Lidera)
rozumianego jako rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu
w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu. Dopuszczalną formą wdrożenia jest udzielenie
licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy (Liderowi) praw do
wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę.
Premiowane będą projekty, których wdrożenie polegało będzie na wprowadzeniu wyników prac B+R
do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy (Lidera).
Użyte w regulaminie przedmiotowego naboru pojęcie „na zasadach rynkowych” należy utożsamiać
z pojęciem „na warunkach rynkowych”, którego definicja znajduje się w art. 2 pkt 89 rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, a która brzmi:
„na warunkach rynkowych” oznacza, że warunki transakcji między umawiającymi się stronami nie
różnią się od tych, jakie określiłyby niezależne przedsiębiorstwa, i nie zawierają jakiegokolwiek
elementu zmowy. Każda transakcja, która wynika z otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego
postępowania, jest uznana za spełniającą zasadę ceny rynkowej.
Zgodnie z powyższym nie jest możliwe dofinansowanie projektu, w ramach którego z góry zakłada się
udzielenie licencji spółce powiązanej kapitałowo/osobowo. Przedsiębiorstwo powinno udzielić licencji
w sposób gwarantujący mu uzyskanie maksymalnej korzyści, z zachowaniem przejrzystości
i otwartości postępowania, a transakcja pomiędzy podmiotami w ten sposób powiązanymi zawsze
będzie budzić wątpliwości, co do zachowania tych zasad.
Ponadto należy zaznaczyć, że wątpliwym jest, iż wdrożenie prac B+R poprzez udzielenie licencji
spółce powiązanej spowoduje podniesienie konkurencyjności Wnioskodawcy co najmniej na poziomie
ponadregionalnym, co jest warunkiem koniecznym udzielenia dofinansowania na podstawie pkt 20
podrozdziału 1.2 regulaminu konkursu.
Jednocześnie zwraca się uwagę na konieczność przeanalizowania przez wnioskodawcę, czy
działalność związana z produkcją wskazanego produktu wpisuje się w Inteligentne Specjalizacje
Województwa Zachodniopomorskiego lub jest z nimi bezpośrednio powiązana w globalnym łańcuchu
wartości, wpływając na ich rozwój.
Pytanie 7:
Czy istnieje możliwość otrzymania dofinansowania w ramach konkursu w celu stworzenia nowego,
innowacyjnego oprogramowania dla przedsiębiorstw?
Odpowiedź:
W naborze nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-004/18 wsparcie kierowane będzie wyłącznie na
przedsięwzięcia podejmowane w ramach inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego
określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego przyjętym

przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1489/16 z dnia 19 września 2016 roku
(stanowiącym załącznik nr 11 do regulaminu konkursu) lub w branżach bezpośrednio z nimi
powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości. Jedną z wyselekcjonowanych specjalizacji
Pomorza Zachodniego są produkty oparte na technologiach informacyjnych (szczegółowy opis danej
specjalizacji znajduje się w ww. załączniku nr 11).
W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisami regulaminu konkursu (rozdział 1.2, pkt
19. i 20.) wynikiem prac B+R będących przedmiotem projektu powinna być innowacja produktowa lub
procesowa, co najmniej na poziomie firmy, zgodnie z definicjami innowacji określonymi w publikacji
OECD Podręcznik Oslo (dokument ogólnodostępny w sieci Internet). Jednocześnie wdrożenie efektów
realizacji projektu, tj. wyników prac B+R, musi prowadzić do podniesienia konkurencyjności
przedsiębiorstwa, co najmniej na poziomie ponadregionalnym.
Co kluczowe w kontekście postawionego pytania IZ RPO WZ wskazuje, że przy ocenie projektu
uwzględnione zostaną zapisy zawarte w przygotowanym przez OECD Podręczniku Frascati z 2002 r.
(dokument ogólnodostępny w sieci Internet) Pomiar działalności naukowo-badawczej Proponowane
procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej
(rozdział 1.2, pkt 14 regulaminu konkursu). Zgodnie z podrozdziałem 2.4.1 ww. podręcznika, aby
przedsięwzięcie z dziedziny rozwoju oprogramowania komputerowego zostało zaklasyfikowane jako
B+R, warunkiem jego zakończenia musi być dokonanie postępu naukowego oraz/lub technicznego,
a celem przedsięwzięcia musi być wyeliminowanie elementu naukowej oraz/lub technicznej
niepewności w sposób systematyczny. Jednocześnie zaznaczono, że opracowanie ulepszonej wersji
programu (tzw. upgrade), dodanie nowych elementów lub zmiana istniejącego programu lub systemu
może kwalifikować się do B+R, jeśli pociąga za sobą postęp nauki oraz/lub techniki prowadzący do
zwiększenia zakresu wiedzy w tej dziedzinie. Z kolei wykorzystanie oprogramowania do nowych
aplikacji czy celów nie stanowi postępu.
Autorzy podręcznika wyróżnili przykładowe przedsięwzięcia, które należy zaliczyć do prac B+R
w dziedzinie oprogramowania:
• prace B+R prowadzące do opracowania nowych twierdzeń i algorytmów w zakresie informatyki
teoretycznej;
• rozwój informatyki na poziomie systemów operacyjnych, języków programowania, zarządzania
danymi, oprogramowania komunikacyjnego oraz narzędzi służących do tworzenia oprogramowania;
• rozwój technologii związanych z Internetem;
• badania metod projektowania, rozwijania, instalowania i utrzymywania oprogramowania;
• rozwijanie oprogramowania prowadzące do postępów w zakresie ogólnych koncepcji
przechwytywania, przekazywania, gromadzenia, wydobywania informacji, manipulowania
informacjami lub ich prezentowania;
• prace rozwojowe ukierunkowane na wypełnienie luk w wiedzy technicznej, będące niezbędnym
krokiem w procesie tworzenia programu lub systemu;
• prace B+R dotyczące narzędzi lub technik związanych z oprogramowaniem w wyspecjalizowanych
obszarach informatyki (przetwarzanie obrazów, prezentacja danych geograficznych, rozpoznawanie
pisma, sztuczna inteligencja i inne).
Regulamin konkursu w rozdziale 1.2 punkt 15. (zapisy zaczerpnięte z Podręcznika Frascati) wskazuje,
że w przypadku projektów informatycznych, w których część badawcza wiąże się z przeprowadzeniem
prac B+R w zakresie oprogramowania komputerowego czynności rutynowe związane
z oprogramowaniem, niepociągające za sobą postępu naukowego czy technicznego ani
wyeliminowania niepewności o charakterze technicznym, nie będą zaliczane do prac B+R, a tym
samym projekt nie będzie mógł otrzymać wsparcia. Przykłady:
• tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod
i istniejących narzędzi informatycznych;
• obsługa istniejących systemów;
• konwersja oraz/lub tłumaczenie języków komputerowych;

• dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w programach użytkowych;
• usuwanie błędów z systemów (debugging);
• adaptacja istniejącego oprogramowania;
• przygotowywanie dokumentacji dla użytkownika.
Przedstawione powyżej elementy będą stanowiły podstawę dla osób dokonujących oceny w zakresie
zakwalifikowania danego projektu do współfinansowania. Na podstawie ogólnych informacji zawartych
w zapytaniu IZ RPO WZ nie może w sposób jednoznaczny wskazać czy planowane zamierzenie
spełni wymogi określone dla projektów składanych w ramach naboru nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32004/18. Ocena czy dany projekt spełnia wymogi konkursu może zostać przeprowadzona jedynie
w oparciu o zapisy dokumentacji aplikacyjnej składanej przez wnioskodawcę. Jednocześnie należy
podkreślić, iż szczegółowe wymagania wobec projektów ubiegających się o dofinansowanie zostały
szczegółowo opisane w regulaminie konkursu oraz w załączniku nr 2 do ww. regulaminu.
Pytanie 8:
Czy jeden Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu więcej niż jeden wniosek?
Odpowiedź:
W regulaminie konkursu dla Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw typ projektu
2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności
gospodarczej nie ma ograniczeń co do liczby wniosków o dofinansowanie możliwych do złożenia
przez jednego wnioskodawcę.
Pytanie 9:
Czy środki trwałe zakupione jako element prototypu (półprodukt do stworzenia gotowego produktu)
w ramach kategorii kosztów „koszty ogólne i inne koszty operacyjne” mogą stanowić koszt
kwalifikowany?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami podrozdziału 3.5 Wydatki kwalifikowalne w konkursie ww. regulaminu konkursu
w ramach kosztów bezpośrednich kwalifikowalne są m.in.: „koszty materiałów, surowców,
półproduktów, odczynników, sprzętu laboratoryjnego niebędącego środkiem trwałym.”
Mając na uwadze powyższy zapis, dopuszczalne jest kwalifikowanie kosztu np. półproduktu
wykorzystywanego jako element prototypu, nawet gdyby ten półprodukt w innych okolicznościach
mógł stanowić odrębny środek trwały. W ramach powyższej kategorii niekwalifikowalne są elementy
majątku trwałego wnioskodawcy zaewidencjonowane jako środki trwałe.

Pytanie 10:
Do konkursu zamierza przystąpić firma X, która w projekcie będzie liderem.
Projekt będzie realizowany przez 2 partnerów (dwa przedsiębiorstwa, które zawarły umowę
partnerską). Część prac badawczych będzie wykonywana przez jednostkę naukową spełniającą
kryteria wymienione w regulaminie konkursu. W rozdziale 5 Regulaminu w punkcie:
„Załącznik nr 6.10. Dokumenty potwierdzające zapisy agendy badawczej” wskazano m.in:
„- umowę/porozumienie o współpracy – w przypadku, gdy wnioskodawca wykazuje w pkt. 2 sekcji C.5
Agendy badawczej (załącznik 5.22 do wniosku o dofinansowanie), że projekt jest realizowany we
współpracy z innymi przedsiębiorstwami lub jednostkami naukowo-badawczymi na podstawie
wiążącej umowy/porozumienia o współpracy.”
Wybór jednostki naukowej zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami konkurencyjności (poprzez
opublikowanie w Bazie konkurencyjności). Ze względu na to, że umowa z wybraną jednostką
naukową zostanie prawdopodobnie podpisana po terminie zamknięcia naboru czy jest możliwe
przedłożenie np. screenu z Bazy Konkurencyjności jako dokumentacji potwierdzającej wybór jednostki

naukowej, a sama umowa z jednostką naukową zostanie dostarczona później (np. w trakcie oceny
wniosku)?
Odpowiedź:
W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisami pkt. 1 lit. c podrozdziału 1.4
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie regulaminu konkursu dla Działania 1.1
Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe
przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej wsparcie
w ramach działania udzielane jest partnerstwom naukowo-przemysłowym składającym się z co
najmniej jednego przedsiębiorstwa oraz co najmniej jednej jednostki naukowej w rozumieniu Ustawy
o finansowaniu nauki (Dz. U. 2010 nr 96 poz. 615 ze zm.), jednocześnie partnerstwo może składać się
nie więcej niż z 4 podmiotów. Tym samym projekt realizowany przez partnerstwo tylko i wyłącznie
dwóch przedsiębiorstw, bez jednostki naukowej, nie może ubiegać się o dofinansowanie
w przedmiotowym konkursie.
Ponadto z zapytania można wywnioskować, że udział jednostki naukowej w projekcie planowany jest
jedynie w formie podwykonawstwa, nie zaś w ramach partnerstwa naukowo-przemysłowego (przy
partnerstwie naukowo-przemysłowym umowę partnerstwa należy załączyć obligatoryjnie do wniosku
o dofinansowanie). Należy mieć świadomość, że podwykonawstwa, rozumianego jako zlecenie stronie
trzeciej części merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim
nadzorem beneficjenta nie należy utożsamiać z partnerstwem, ani z inną formą współpracy, o której
mowa w pkt 2 sekcji C.5 Agendy badawczej. Jednocześnie umowa z wybraną jednostką
(podwykonawcą) nie może być zawarta przed złożeniem wniosku bowiem świadczyłoby to
o niedozwolonym rozpoczęciu realizacji projektu, a przy jej wyborze należy się kierować Zasadami
w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Należy podkreślić, że
podwykonawstwo, partnerstwo i inna forma współpracy co do zasady będą realizowane na podstawie
różnych umów o odrębnym zakresie.
Złożona dokumentacja aplikacyjna do czasu zakończenia oceny może być poprawiana i uzupełniana
o dodatkowe dokumenty jedynie na wezwanie IZ RPO WZ w trybie określonym w rozdziale
7 regulaminu konkursu.

Pytanie 11:
Czy partner będący jednostką naukową może w ramach kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich
działania 1.1 typ 2 zatrudnić własnego pracownika na podstawie umowy cywilnoprawnej?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami pkt. 1 lit. a podrozdziału 3.5 Wydatki kwalifikowalne w konkursie regulaminu
konkursu w ramach RPO WZ 2014-2020 dla Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe
przedsiębiorstw typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem
do wdrożenia w działalności gospodarczej, w kosztach bezpośrednich kwalifikowalne są
wynagrodzenia zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę bądź na podstawie umów cywilnoprawnych
(umowa zlecenie albo o dzieło): badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w
zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie w zgodzie z zapisami rozdziału 6.15
(z wyłączeniem podrozdziału 6.15.2) Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Dodatkowo, dla umów cywilnoprawnych
zawarto warunek, zgodnie z którym osoba, zatrudniona w oparciu o umowę cywilnoprawną nie może
być jednocześnie pracownikiem wnioskodawcy.
Zapisy pkt. 1 podrozdziału 6.15.1 ww. Wytycznych Ministra Rozwoju precyzują, iż …nie jest możliwe
angażowanie pracownika beneficjenta do realizacji żadnych zadań w ramach tego lub innego projektu

na podstawie stosunku cywilnoprawnego, z wyjątkiem umów, w wyniku których następuje wykonanie
oznaczonego dzieła.
Mając na uwadze powyższe zapisy Wytycznych Ministra Rozwoju dopuszczalnym jest zarówno
w przypadku wnioskodawcy/Lidera jak i Partnera angażowanie do realizacji zadań w ramach projektu
pracownika Wnioskodawcy/Lidera oraz Partnera na podstawie umów, w wyniku których następuje
wykonanie oznaczonego dzieła. Inne umowy cywilnoprawne z własnymi pracownikami nie są
dopuszczalne.

