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FAQ – RPMP.01.01.00-IZ.00-12-062/16 

z dnia 27 października 2016 r. 

 

Pytanie 1: W jaki sposób układać/rozplanować harmonogram realizacji poszczególnych prac/zadań 

w projektach B+R w Działaniu 1.1 RPO WM na lata 2014-2020? Czy są jakieś praktyczne uwagi/ 

zalecenia w związku z objęciem tych projektów zasadami pomocy publicznej? 

 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami § 12 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 16.06.2016r. w 

sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata koniecznym jest coroczne monitorowanie przez Beneficjenta 

zakresu działalności gospodarczej prowadzonej na dofinansowanej infrastrukturze badawczej. 

Monitorowanie sposobu wykorzystania ww. infrastruktury odbywa się co najmniej przez cały okres 

jej amortyzacji. Oznacza to, że mechanizm monitorowania i wycofania jest niezależny od okresu 

trwałości. Jest to o tyle istotne, że w niektórych przypadkach okres monitorowania może sięgać 

nawet kilkadziesiąt lat i dla niektórych składników infrastruktury może się rozpocząć już w okresie 

realizacji projektu. Przy ustalaniu okresu amortyzacji należy brać pod uwagę ekonomiczną 

użyteczność środka trwałego. 

Jednocześnie zapisy  § 18 ust. 3 umowy o dofinansowanie mówią, iż „w przypadku obniżenia udziału 

części gospodarczej infrastruktury poniżej 40% kosztów kwalifikowanych w okresie realizacji oraz 

trwałości projektu, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu dofinansowania zgodnie z zasadami 

określonymi w § 6 niniejszej umowy oraz następuje rozwiązanie umowy zgodnie z zasadami 

określonymi w § 16 niniejszej umowy”. 

Mając na uwadze powyższe, odpowiedź na zadane pytanie brzmi następująco:  harmonogram 

realizacji poszczególnych działań w projekcie powinien być tak zaplanowany, aby był zapewniony 

odpowiedni stopień wykorzystania poszczególnych składników infrastruktury na cele gospodarcze (tj. 

minimum 40%) w każdym roku ich amortyzacji począwszy od momentu ich przyjęcia do użytkowania. 

Przykład: 

Gdy projekt zakłada budowę ośrodka i zakup sprzętu laboratoryjnego zalecanym jest aby zakup 

sprzętu zaplanowany był pod sam koniec realizacji projektu, bowiem wydaje się, iż pożądany stopień 

wykorzystania dofinansowanej infrastruktury do celów gospodarczych będzie bardziej realny do 

osiągnięcia w sytuacji, gdy zainteresowane podmioty komercyjne będą miały do dyspozycji 

kompleksową całościową infrastrukturę badawczą (tj. sprzęt i budynek), aniżeli tylko sam sprzęt. 

Może się bowiem zdarzyć, iż w sytuacji, gdy sprzęt laboratoryjny będzie zakupiony  i przyjęty do 

użytkowania np. dwa lata przed zakończeniem robót budowlanych, to przez te dwa lata realizacji 

projektu przedmiotowy sprzęt jako pojedynczy element całego projektu nie będzie w pełni 

wykorzystywany, bo nie będzie wystarczająco atrakcyjny dla zainteresowanych podmiotów do 

prowadzenia badań – w przeciwieństwie do kompleksowej oferty jaką będzie dopiero wybudowany 

ośrodek wraz z zainstalowaną  w nim aparaturą laboratoryjną po zakończeniu projektu. 

 

 


