
 
 

FAQ – RPMP.01.02.03-IP.01-12-011/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r.  

 

Pytanie 1: Jakie podmioty są uprawnione do świadczenia usług badawczo-rozwojowych, o których 

mowa w Regulaminie w ramach świadczenia usług typu 1 i 2 oraz usług proinnowacyjnych, typ 3,4,5,6?  

Odpowiedź: Są to m.in.  

Jednostki naukowe: 

 posiadające przyznaną kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię B lub wyższą), lub 

  posiadające infrastrukturę badawczą powstałą przy wsparciu w ramach działań 2.1 i 2.2 Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013: uczelnie, instytuty naukowe PAN, 

działające na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk lub instytuty 

badawcze, działające na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych. 

 

Pytanie 2: W jaki sposób sprawdzane będzie czy dana jednostka naukowa posiada kategorię naukową  

co najmniej B? W jaki sposób zweryfikować czy wykonawca – jednostka naukowa, posiada 

odpowiednią kategorię?  

Odpowiedź:  

Rejestr jednostek naukowych wraz z przyznaną kategorią naukową można znaleźć na stronie  

Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym (POL-on) pod linkiem: 

https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/rejestry/szkolnictwo?execution=e8s1 W sytuacji gdy jednostka 

posiada kategorię co najmniej B, ale nie jest ona jeszcze widoczna należy dołączyć do wniosku 

aplikacyjnego zaświadczenie od jednostki o nadaniu kategorii. Brak takiego zaświadczenia może 

skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny. Dodatkowo w ramach kryterium „Kwalifikowalność 

Wykonawcy usługi” sprawdzane będzie czy na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, wybrany 

Wykonawca/Wykonawcy mieszczą się w katalogu podmiotów, które mogą być wykonawcami 

usługi/usług w ramach poddziałania. Biorąc pod uwagę powyższe, jednostka naukowa musi posiadać 

kategorię co najmniej B na moment składania wniosku aplikacyjnego natomiast ze względu na brak 

uaktualnionego komunikatu nie musi znajdować się na liście. W tej sytuacji potwierdzeniem spełnienia 

tego kryterium będzie zaświadczenie od jednostki naukowej.  

Pytanie 3: Gdzie można znaleźć informacje odnośnie notyfikowanych laboratoriów? Odpowiedź: Ujęte 

w aktualnym wykazie autoryzowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz 

autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii 

Europejskiej, posiadające siedzibę na terytorium RP. Spis tych jednostek można znaleźć w BAZIE 

NANDO  

Pytanie 4: Czy wykonawcą usługi może być osoba fizyczna?  

Odpowiedź: Wykonawcą usługi nie może być osoba fizyczna. Istnieje jednak możliwość aby 

Wykonawca nawiązał współpracę z osobą fizyczną na podstawie dowolnego stosunku 

zobowiązaniowego pod warunkiem, że osoba ta zostanie wykazana jako potencjał kadrowy 

Wykonawcy w złożonej przez niego ofercie. Na moment składania oferty Wnioskodawca musi posiadać 

https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/rejestry/szkolnictwo?execution=e8s1
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=616
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=616


 
potencjał kadrowy i techniczny do realizacji usługi. Osoba fizyczna z którą zostanie nawiązana 

współpraca musi zostać bezpośrednio wskazana w złożonej ofercie.  

Pytanie 5: Jaki jest okres realizacji projektu i kiedy można rozpocząć realizacje projektu? Czy można 

rozpocząć realizacje projektu po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie?  

Odpowiedź: Okres realizacji projektu nie może przekraczać 12 miesięcy, przyjmując jako początek 

biegu tego okresu dzień zawarcia umowy o dofinansowanie.  Realizacja projektu nie może rozpocząć 

się później niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Termin związania ofertą Wykonawcy jest 

wybierany przez Wnioskodawcę – sugerujemy jednak, aby okres związania ofertą z Wykonawcą 

uwzględniał czas na ocenę projektów, uchwałę i podpisanie umowy.  

 

Pytanie 6: Jakie czynności w przypadku projektów informatycznych w zakresie oprogramowania 

komputerowego nie są uznawane za prace badawczo-rozwojowe?  

Odpowiedź: W przypadku projektów w których część badawcza wiąże się z przeprowadzeniem prac 

B+R w zakresie oprogramowania komputerowego należy uwzględnić zasadę zgodnie z którą czynności 

rutynowe związane z oprogramowaniem nie mogą być uznawane za prace B+R. Przykładami czynności, 

które nie są pracami B+R są:  

a) tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i 

istniejących narzędzi informatycznych,  

b) dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w istniejących programach użytkowych,  

c) tworzenie stron internetowych lub oprogramowania z użyciem istniejących narzędzi,  

d) użycie standardowych metod kodowania, weryfikacji bezpieczeństwa i testowania integralności 

danych,  

e) dostosowywanie produktów do określonych zastosowań, o ile w ramach tego procesu nie jest 

uwzględniana wiedza, która przyczynia się do znaczącego ulepszenia wyjściowego oprogramowania,  

f) rutynowe usuwanie błędów z systemów i programów (debugging), o ile nie jest wykonywane jeszcze 

przed zakończeniem eksperymentalnych prac rozwojowych. 

 

Pytanie 7: Co należy rozumieć pod pojęciem usługi proinnowacyjnej Typ 4 tj. usługi living-lab?  

Odpowiedź: Przez usługę living-lab należy rozumieć badania rynkowe i analizy przedwdrożeniowe 

dotyczące nowego produktu lub usługi polegające na włączeniu użytkowników końcowych do procesu 

rozwoju badanej usługi lub produktu. Badania rynkowe i analizy przedwdrożeniowe muszą 

uwzględniać co najmniej dwa cykle testów. Celem usługi living-lab jest zatem udoskonalenie produktu 

lub usługi, nie zaś procesu ich powstawania.  

 

Pytanie 8: Czy Wnioskodawca powinien na moment złożenia wniosku o dofinansowanie wykazać, że 

posiada potencjał do samodzielnego wykorzystania efektów projektu?  

Odpowiedź: Tak, Wnioskodawca musi wykazać we wniosku o dofinansowanie, że rezultat usługi/usług 

jest możliwy do wdrożenia przez Wnioskodawcę, tj. Wnioskodawca posiada potencjał do 



 
samodzielnego wykorzystania efektów projektu. Wnioskodawca musi również opisać, w jaki sposób 

realizacja projektu służyć będzie wdrożeniu innowacji, a także wybrać właściwy wskaźnik rezultatu 

bezpośredniego. 

Pytanie 9: Jakie kryteria oceny ofert należy uwzględnić podczas postępowania?  

Odpowiedź: Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego powinny zawierać wyłącznie wymagania związane z przedmiotem zamówienia 

publicznego przy czym kryteria nie mogą zawężać konkurencji poprzez ustanowienie wymagań 

przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji 

wykonawców. Kryteria oceny ofert nie mogą odnosić się do właściwości wykonawcy. Powyższe 

oznacza, że w ramach kryteriów oceny ofert nie można punktować m.in. doświadczenia wykonawcy. 

Wspomniane kwestie odnoszące się do właściwości wykonawcy mogą stanowić wyłącznie warunki 

udziału w postępowaniu. 


