Pytanie 1
1. Czy podwykonawcą może być podmiot inny niż jednostka naukowa?
2. We wniosku należy podać dane dotyczące m.in. przychodów i bilansu za dany rok w EUR. Po jakim
kursie należy przeliczyć te wartości?
Odpowiedź
1. Zgodnie z zapisami 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 podrozdziału 3.5, katalog wydatków kwalifikowalnych w
ramach kosztów bezpośrednich obejmuje kategorię: koszty badań wykonywanych na podstawie
umowy, koszty wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej
przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby
projektu. W ramach powyższej kategorii kwalifikowalne są koszty związane z nabyciem tylko od
jednostki naukowej usługi podwykonawstwa rozumianej jako zlecanie stronie trzeciej części
merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem
beneficjenta. Za podwykonawstwo nie uznaje się czynności pomocniczych, niezbędnych do
wykonania zadań projektowych takich jak usługi prawne lub księgowe.
W myśl definicji ujętej w regulaminie konkursu, jednostka naukowa to podmiot tworzący system
szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, zatem tylko podmiot spełniający ww. warunek może być
podwykonawcą w ramach projektu.
Co istotne koszty podwykonawstwa mogą stanowić nie więcej niż 50% wydatków kwalifikowalnych
komponentu B+R.
2. Wyrażone w PLN wielkości konieczne do określenia statusu przedsiębiorstwa, tj. przychody netto
ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych oraz suma aktywów bilansu, należy
przeliczyć na EUR według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim
dniu roku obrotowego, za który podawane są dane finansowe.
Pytanie 2
Proszę o odpowiedź, czy koszty związane z opłatą za moc obliczeniową oraz powierzchnię serwerową
na cele prowadzenia prac B+R może wpisywać się w kategorię kosztów "koszty ogólne i inne koszty
operacyjne"?
Są to niezbędne koszty operacyjne na cele projektu. Jeśli nie w tą kategorię to w jaką możemy je
wpisać?
Chodzi mi o opłaty za wynajęcie mocy obliczeniowej oraz serwerów wirtualnych - usługi on-line. Są to
elementy niezbędne do testowania nowo opracowywanej usługi B+R. Nie chcemy wynajmować
fizycznych pomieszczeń itp.
Odpowiedź
Zgodnie z treścią podrozdziału 3.5 regulaminu konkursu obowiązującego w przedmiotowym konkursie,
w katalogu wydatków kwalifikowalnych wskazano kategorię kosztów aparatury i sprzętu służącego
celom badawczym – w kategorii tej mogą być kwalifikowalne wyliczone proporcjonalnie do udziału w
projekcie koszty ponoszone w wyniku odpłatnego korzystania z aparatury i sprzętu służącego celom
badawczym np. najem, leasing, jak również wskazano kategorię kosztów ogólnych i innych kosztów
operacyjnych, które będą ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu - w kategorii tej mogą
być kwalifikowalne przede wszystkim koszty wartości niematerialnych i prawnych w zakresie i przez
okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu, tj. odpisy amortyzacyjne lub koszty
ponoszone w wyniku odpłatnego korzystania z wartości niematerialnych i prawnych np. opłaty
licencyjne, leasing. Jednocześnie sformułowanie "przede wszystkim" przy kategorii kosztów ogólnych i
innych kosztów operacyjnych oznacza potencjalną możliwość kwalifikowania innych pozycji, niż
wskazanych w przykładach.

Zatem w przypadku niezbędności poniesienia kosztów na wynajęcie mocy obliczeniowej oraz
serwerów wirtualnych niezbędnych do realizacji projektu, możliwe jest potencjalne zakwalifikowanie
ich do jednej z kategorii - do kosztów aparatury i sprzętu służącego celom badawczym bądź kosztów
ogólnych i innych kosztów operacyjnych.
Pytanie 3
Proszę o informację czy w ramach projektu musi wystąpić zgłoszenie patentowe, wzoru użytkowego
itp. (lub inna forma zabezpieczenia wyników prac B+R)?
Planujemy złożyć projekt w zakresie ICT i zgodnie z obowiązującymi zasadami nie można go
zabezpieczyć. Konsultowaliśmy to z rzecznikiem patentowym.
Czy to wyklucza w jakiś sposób nasz projekt z ubiegania się o wsparcie? Jak niniejsza sytuacja
wpływa na wskaźników - ponieważ nie będzie można ich wybrać:
- Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych
- Liczba zgłoszeń wzorów użytkowych
- Liczba zgłoszeń wzorów przemysłowych
Odpowiedź
Zgodnie z treścią tabeli zamieszczonej w pkt. 6 Rozdziału 4 Wskaźniki regulaminu konkursu
obowiązującego w przedmiotowym konkursie, wskaźniki produktu:
- „Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych”,
- „Liczba zgłoszeń wzorów użytkowych”,
- „Liczba zgłoszeń wzorów przemysłowych”,
należy wybrać, gdy są adekwatne do projektu.
Mając na uwadze powyższe, w przypadku, gdy wnioskodawca nie planuje w ramach projektu dokonać
zgłoszenia patentowego, wzorów użytkowych lub wzorów przemysłowych, wybór ww. wskaźników nie
będzie adekwatny do projektu, a tym samym wnioskodawca nie powinien przewidywać ich osiągnięcia
w treści dokumentacji aplikacyjnej.
Pytanie 4
1. Proszę o odpowiedź jakie dane uzupełnić w części finansowej Agendy badawczej w zakresie
arkusza D-Stawka godzinowa?
- Wskazana w projekcie nazwa stanowiska pracy, dla którego wykorzystano uśrednioną godzinową
stawkę wynagrodzenia oraz zakres obowiązków/zadań w związku z realizacją projektu;
- Nr dokumentów księgowych, w oparciu o które obliczono roczne koszty zatrudnienia na danym
stanowisku.
W ramach struktury zespołu B+R zostaną zatrudnione nowe osoby, nie ma podobnych stanowisk
obecnie w firmie. Jak oszacować ich wynagrodzenie, jakie dane źródłowe podać?
2. Czy możliwe jest w ramach działania 1.1 typ 2 zastosowanie różnych wariantów rozliczenia
wynagrodzeń w zależności od pracowników np. część stanowisk będzie rozliczania wg GSW a cześć
wg rzeczywiście poniesionych wydatków?
Odpowiedź
1. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu wynagrodzenie personelu zatrudnionego w oparciu o
umowę o pracę można rozliczyć za pomocą godzinowej stawki wynagrodzenia obliczanej poprzez
podzielenie rocznych kosztów zatrudnienia brutto przez 1720 godzin (1720 – oznacza standardową
roczną liczbę efektywnych godzin pracy, tj. roczna liczba godzin pracy pomniejszona o godziny pracy
przypadające na urlop wypoczynkowy) w przypadku osób pracujących w pełnym wymiarze czasu
pracy lub przez odpowiedni proporcjonalny odsetek 1720 godzin w przypadku osób pracujących w
niepełnym wymiarze czasu pracy. Przy czym roczne koszty zatrudnienia brutto to najbardziej aktualne
udokumentowane roczne koszty zatrudnienia brutto pracodawcy, które mogą być oparte na

rzeczywistym wynagrodzeniu danego pracownika lub na średniej kosztów zatrudnienia większej grupy
pracowników zatrudnionych na takim samym lub zbliżonym stanowisku (wykonujących zadania o
zbliżonym charakterze i zakresie obowiązków oraz należących do tej samej grupy zaszeregowania)
lub których łączą inne podobne wskaźniki, korelujące z poziomem wynagrodzenia. Biorąc pod uwagę,
że w firmie, która będzie aplikowała o środki w ramach konkursu nie ma stanowisk podobnych do
zaplanowanego w projekcie personelu oraz danych opartych na rzeczywistym wynagrodzeniu danego
pracownika, bowiem będzie on dopiero zatrudniany - nie jest możliwe rozliczanie wynagrodzenia
personelu w oparciu o godzinową stawkę wynagrodzenia ze względu na brak udokumentowanych
danych na podstawie których można byłoby oszacować godzinową stawkę wynagrodzenia. Jedyną w
tym przypadku formą jest rozliczanie na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych, a tym
samym arkusz D-Stawka godzinowa w części finansowej agendy badawczej należy pozostawić
niewypełniony.
2. Zgodnie z regulaminem konkursu wynagrodzenie personelu zatrudnionego w oparciu o umowę o
pracę rozliczane jest poprzez zastosowanie jednej z metod stosowanej do całej kategorii tego
wydatku. Nie ma zatem możliwości rozliczana w ramach kategorii wynagrodzenie personelu części
wydatków na postawie godzinowej stawki wynagrodzenia oraz części na podstawie wydatków
rzeczywiście poniesionych. Należy wybrać jedną z metod dla całego projektu.
Pytanie 5
Proszę o wyjaśnienie sytuacji dotyczącej wyboru wykonawcy usług B+R w związku z aktualizacją
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
(Warszawa, 22 sierpnia 2019 r.)
Zapis na stronie 48 i 49:
Procedur określonych w sekcjach 6.5.1 i 6.5.2 nie stosuje się do:
- zamówień, których przedmiotem są usługi świadczone w zakresie prac badawczo-rozwojowych
prowadzonych w projekcie przez osoby wskazane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie
projektu, posiadające wymagane kwalifikacje, pozwalające na przeprowadzenie prac badawczorozwojowych zgodnie z tym wnioskiem
Czy w związku z powyższym:
1. Wnioskodawca zlecając usługę B+R na zasadzie podwykonawstwa nie musi wybierać wykonawcy?
Może wskazać go z wolnej ręki lub zastosować uproszczone procedury?
2. Wnioskodawca zakupując usługę badawczo-rozwojowych związaną z opracowaniem nowego lub
ulepszonego
produktu/usługi/technologii
produkcji/projektu
wzorniczego
bądź
jego/jej
przetestowaniem nie musi wybierać wykonawcy? Może wskazać go z wolnej ręki lub zastosować
uproszczone procedury?
Odpowiedź
Zgodnie ze zaktualizowanymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Warszawa, 22 sierpnia 2019 r.) procedur określonych w
sekcjach 6.5.1 i 6.5.2 nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi świadczone w
zakresie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w projekcie przez osoby wskazane w
zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu, posiadające wymagane kwalifikacje, pozwalające
na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych zgodnie z tym wnioskiem.
Zacytowany fragment Wytycznych mówi o zamówieniu świadczonym przez osobę wskazaną w
zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu, którego przedmiotem jest świadczenie usług w
zakresie prac badawczo-rozwojowych. Zatem wyłączenia tego nie należy odnosić do wykonawców
innych, niż osoby fizyczne, czyli np. do jednostek naukowych, którym beneficjent mógłby zlecić w
formie podwykonawstwa przeprowadzenie określonych prac badawczych w ramach projektu.

Zastosowanie tego wyłączenia na gruncie działania 1.1 typ 2 sprowadza się de facto do wskazanych
w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu osób posiadających wymagane kwalifikacje,
pozwalające na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, zatrudnionych w oparciu o umowę
cywilno-prawną. Zlecanie usług badawczych innym podmiotom, niebędących osobami fizycznymi,
wiąże się z koniecznością przestrzegania Zasad w zakresie udzielania zamówień w projektach
realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020, stanowiących załącznik nr 5 do umowy o
dofinansowanie projektu oraz wskazanych na wstępie Wytycznych.
Analogicznie w przypadku projektów realizowanych w ramach działania 1.1 typ 1, wnioskodawca
może zlecić wykonanie usługi B+R wyłącznie podmiotom spełniającym kryteria wyszczególnione w
treści regulaminu konkursu, przy czym wykonawca usługi musi zostać wyłoniony najpóźniej w dniu
złożenia wniosku o dofinansowanie, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 9.4 regulaminu.
Wykonawcą tej usługi nie może być osoba fizyczna, tylko jednostka naukowa. Tym samym
przywołana na wstępie zmiana Wytycznych nie ma zastosowania w projektach z działania 1.1 typ 1.

