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FAQ – RPMP.01.02.02-IP.01-12-116/17 

z dnia 15.01.2018 r. 

 

Pytanie 1: Czy w ramach naboru 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, 

przewidziano możliwość przekazywania dofinansowania w formie zaliczki? Na jakich zasadach?   

Odpowiedź: Tak, w ramach aktualnego naboru 1.2.2 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, 

przewidziano możliwość przekazywania dofinansowania w formie zaliczek. Możliwość stosowania 

zaliczek oraz zasady przekazywania dofinansowania w tej formie wynikają z zapisów Wzoru umowy               

o dofinansowanie, stanowiącej Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.  

§ 5. Zasady przekazywania dofinansowania – ogólne 

1. Przekazanie dofinansowania odbywa się w formie:  

1) zaliczki – w przypadku, jeżeli Beneficjent złoży wniosek o płatność zaliczkową;  

2) refundacji części poniesionych przez Beneficjenta na realizację Projektu wydatków 

kwalifikowanych. 

Zasady przekazywania dofinansowania – zaliczka 

Warunkiem wypłaty dofinansowanie w formie zaliczki jest ustanowienie przez Beneficjenta 

dodatkowego zabezpieczenia kwoty zaliczki w formie gwarancji bankowej, ustanowionej do 

wysokości wnioskowanej kwoty zaliczki. Koszty ustanowienia zabezpieczenia mogą być 

kwalifikowane w ramach pomocy de minimis. Dofinansowanie w formie zaliczki przekazywane jest 

Beneficjentowi jednorazowo w wysokości maksymalnie 40% całkowitej wartości dofinansowania 

Projektu, która wskazana jest każdorazowo w § 2 ust. 9 Umowy. Zaliczka przekazywana jest na 

wyodrębniony rachunek bankowy wskazany w prawidłowym, kompletnym i spełniającym wymogi 

formalne, rachunkowe i merytoryczne wniosku o płatność zaliczkową Beneficjenta, złożonym                       

w systemie informatycznym SL2014, zweryfikowanym i zatwierdzonym przez IP RPO WM. 

Beneficjent wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy na kwotę nie mniejszą niż wysokość 

łącznej kwoty dofinansowania, wskazanej w umowie, w dniu jej podpisania, a najpóźniej do dnia 

złożenia pierwszego wniosku o płatność. 

Planowane do poniesienia przez Wnioskodawcę wydatki, na instrumenty zabezpieczające realizację 

umowy o dofinansowanie, powinny zostać ujęte w części F wniosku o dofinansowanie. Należy 

pamiętać, opisywany wydatek może podlegać dofinansowaniu wyłącznie w ramach pomocy de 

minimis oraz nie może naruszać tzw. „efektu zachęty” - w projektach objętych pomocą publiczną tj. 

regionalną pomocą inwestycyjną oraz projektach, dla których wsparcie będzie udzielane poprzez 

połączenie ww. rodzaju pomocy publicznej oraz pomocy de minimis. 
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Efekt zachęty objaśnienie: 

Uznaje się, że pomoc wywołuje „efekt zachęty”, jeżeli Wnioskodawca złożył pisemny wniosek                     

o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem. Rozpoczęcie prac należy definiować, 

jako rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące 

zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się 

nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw.  Za rozpoczęcie prac nie uznaje się zakupu 

gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów 

wykonalności.  Projekt, który nie spełnia „efektu zachęty” nie może podlegać dofinansowaniu ze 

środków regionalnej pomocy inwestycyjnej. 

Pomoc de minimis – objaśnienie:  

Należy pamiętać, iż w przypadku wnioskowania o pomoc de minimis, maksymalna wartość wsparcia, 

udzielona jednemu przedsiębiorstwu, tj. Wnioskodawcy i przedsiębiorstwom z nim powiązanym                    

w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. 

Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.), nie może przekroczyć na dzień podpisania umowy o dofinansowanie 

kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro brutto, łącznie z wartością innej pomocy de minimis 

otrzymanej przez to przedsiębiorstwo w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich 

lat podatkowych.  

W przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego 

transportu towarów maksymalna wartość wsparcia nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 

równowartość 100 tys. euro brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis uzyskanej w tym 

samym okresie.  

Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów, 

a także inną działalność, w odniesieniu do której stosuje się pułap wynoszący 200 tys. euro, to                            

w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa stosuje się pułap wynoszący 200 tys. euro, pod warunkiem, 

że przedsiębiorca zapewni – za pomocą odpowiednich środków, takich jak rozdzielenie działalności 

lub wyodrębnienie kosztów – by korzyść dotycząca działalności w zakresie drogowego transportu 

towarów nie przekraczała 100 tys. euro oraz by pomoc de minimis nie była wykorzystywana na 

nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów. 

Pytanie 2: Czy w ramach naboru 1.2.2 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, istnieje jakieś 

procentowe ograniczenie dla infrastruktury przeznaczonej do badania jakości wytwarzanych przez 

dane przedsiębiorstwo produktów, procesów lub usług na potrzeby własne lub dla innych 

podmiotów?  

Odpowiedź: Nie, w ramach aktualnego naboru 1.2.2 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, nie został 

ustanowiony żaden limit procentowy ograniczający wydatki związane z infrastrukturą przeznaczoną 

do badania jakości wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo produktów, procesów lub usług na 

potrzeby własne lub dla innych podmiotów. 
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Pytanie 3: Czy badania jakości, wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo produktów, procesów 

lub usług, na potrzeby własne lub dla innych podmiotów, do których realizacji wykorzystywana 

będzie infrastruktura planowana do zakupu w ramach projektu 1.2.2, mogą stanowić osobne 

zadanie w Agendzie/Planie wykorzystania infrastruktury B+R?  

 

Odpowiedź: Tak, zadania związane z badaniem jakości wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo 

produktów, procesów lub usług, na potrzeby własne lub dla innych podmiotów, do których realizacji 

wykorzystywana będzie infrastruktura zakupiona w zawiązku z realizacją projektu 1.2.2, mogą 

stanowić osobne zadanie w Agendzie/Planie wykorzystania infrastruktury B+R. W opisie zadania 

należy wskazać że zakres dotyczy badania jakości produktów, procesów lub, usług. 

 

Pytanie 4: Gdzie mogę znaleźć informacje dotyczące zasad przygotowania AGENDY/PLANU  

WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY B+R, stanowiącej obowiązkowy Załącznik nr 8 do Wniosku                            

o dofinansowanie?  

 

Odpowiedź: Instrukcja dotycząca przygotowania agendy/planu wykorzystania infrastruktury B+R                  

w ramach poddziałania 1.2.2 RPO WM, dostępna jest w końcowej części Załącznika nr 2 do 

Regulaminu konkursu – Wzór wniosku o dofinasowanie wraz z Instrukcją wypełniania oraz Instrukcją 

dotyczącą minimalnego zakresu agendy/planu wykorzystania infrastruktury badawczo-rozwojowej.  

 

Pytanie 5: Czy wydatek dotyczący zakupu urządzeń wytwarzających energię może stanowić koszt 

kwalifikowalny w projekcie?  

 

Odpowiedź: Wydatki służące wytwarzaniu energii (jej dystrybucji i infrastruktury) np. zakup pompy 

ciepła, kolektorów słonecznych, agregatów prądotwórczych do hali może stanowić wydatek 

kwalifikowalny tylko i wyłącznie w ramach pomocy de minimis.  

 

Pytanie 6: Czy koszt związany z przygotowaniem agendy/planu  wykorzystania infrastruktury B+R 

stanowi wydatek kwalifikowalny w projekcie?  

 

Odpowiedź: Koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu, w szczególności 

agendy badawczej i planu gospodarczego wykorzystania infrastruktury badawczo-rozwojowej lub 

ich elementów, mogą zostać uznane za koszt kwalifikowalny w projekcie w ramach pomocy de 

minimis.  

UWAGA:  

Wydatki dotyczące opracowania agendy/planu wykorzystania aparatury B+R, mogą zostać uznane za 

kwalifikowane, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r.  

W przypadku zadeklarowania jako kosztu kwalifikowanego - wydatków na opracowania 

agendy/planu wykorzystania infrastruktury badawczo – rozwojowej, pozostałe koszty 

kwalifikowane w ramach projektu, mogą być objęte wyłącznie pomocą de miminis. 

Wydatki w ramach projektów objętych pomocą publiczną tj. regionalną pomocą inwestycyjną oraz 

projektów, dla których wsparcie będzie udzielane poprzez połączenie ww. rodzaju pomocy publicznej 

oraz pomocy de minimis, są kwalifikowalne nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu 
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złożenia wniosku o dofinansowanie. Inwestycja objęta pomocą publiczną musi spełniać tzw. „efekt 

zachęty”, tzn. że inwestycja nie mogła zostać rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku                              

o dofinansowanie. Niespełnienie „efektu zachęty” skutkuje uznaniem wszystkich wydatków                        

w projekcie za niekwalifikowane.  

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące „efektu zachęty”, zostały zamieszczone w odpowiedzi na pytanie 

nr 1 FAQ. 
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