
 

 

FAQ – RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16 

z dnia 22 czerwca 2016 r. 

 

Pytanie 1: Jaki jest czas trwania rundy naboru wniosków? W jakim terminie rozpoczynają się i 

kończą poszczególne rundy? 

Odpowiedź: Nabór wniosków prowadzony będzie w podziale na 30-dniowe rundy, których czas 

trwania jest tożsamy z danym miesiącem kalendarzowym (za wyjątkiem pierwszej rundy, która jest 

krótsza). Terminy poszczególnych rund obrazuje poniższa tabela: 

 

Nr rundy Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

I 6.06.2016 30.06.2016 

II 01.07.2016 31.07.2016 

III 01.08.2016 31.08.2016 

IV 01.09.2016 30.09.2016 

V 01.10.2016 
31.10.2016 

do godziny 15.00 

 

Pytanie 2: Czy w ramach jednego naboru wniosków w niniejszym konkursie można złożyć więcej 

niż 1 wniosek o dofinansowanie? 

Odpowiedź: Nie, w poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje w ramach RPO WM Wnioskodawca może 

uzyskać wsparcie w formie bonu tylko jeden raz w ramach danego naboru. W przypadku 

zarejestrowania kolejnych wniosków o dofinansowanie tego samego Wnioskodawcy, wniosek 

zarejestrowany później (o wyższym numerze) zostanie odrzucony. Jednakże, w trakcie trwanie 

naboru dopuszczalne jest ponowne złożenie wniosku o dofinasowanie, uprzednio wycofanego. 

Powyższy wyjątek dotyczy również wniosku odrzuconego przez MCP oraz pozostawionego bez 

rozpatrzenia. 

 

Pytanie 3: Czy w jednym wniosku można ubiegać się o dofinansowanie kilku usług? 

Odpowiedź: Tak, w ramach jednego projektu dopuszczalne jest uzyskanie dofinansowania na więcej 

niż jedną usługę. Usług może być kilka, ale wszystkie muszą być niezbędne do osiągniecia celu 

projektu. 

 

Pytanie 4: Kiedy trzeba przeprowadzić rozeznanie rynku? 



 

Odpowiedź: Rozeznanie rynku należy przeprowadzić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. 

Wnioskodawca już na etapie aplikowania musi wskazać kto będzie Wykonawcą usługi, a wybór 

najlepszej oferty musi zostać odpowiednio udokumentowany (szczegóły w tym zakresie zostały ujęte 

w § 22 Regulaminu konkursu). Dokumentację z przeprowadzonego rozeznania rynku, przygotowaną 

zgodnie z Instrukcją wypełniania WOD, należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie. 

 

Pytanie 5: Czy ramach jednego projektu dopuszczalny jest zakup usług od więcej niż jednego 

wykonawcy? 

Odpowiedź: Tak, Wnioskodawca może zlecić realizację usługi więcej niż jednemu Wykonawcy pod 

warunkiem: 

a) przedstawienia we wniosku o dofinansowanie analizy uzasadniającej brak możliwości realizacji 

całości zakresu usługi przez jednego Wykonawcę; 

b) wykazania, że zakresy prac zleconych poszczególnym Wykonawcom nie pokrywają się w żadnej 

części. 

 

Pytanie 6: Czy wykonawcą usługi może być konsorcjum lub osoba fizyczna? 

Odpowiedź: Usługi wspierane w ramach niniejszego konkursu mogą być realizowane przez konsorcja 

podmiotów uprawnionych do samodzielnego świadczenia poszczególnych typów usług określnych 

Regulaminie konkursu. Ponadto, Wykonawca może nawiązać 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. 

 

Pytanie 7: W jaki sposób należy wykazać, iż wybrany wykonawca usługi posiada potencjał 

merytoryczny, niezbędny do realizacji  usługi? 

Odpowiedź: Przede wszystkim musi to wynikać z treści oferty złożonej przez wykonawcę. 

Obowiązkiem wszystkich Wnioskodawców, niezależnie o jaki bon aplikują, jest dołączenie do wniosku 

wybranej oferty, zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do wniosku (część B). Informacje 

wynikające z rozeznania rynku, w szczególności z treści oferty będą stanowiły podstawę oceny 

potencjału merytorycznego (tj. zasobów kadrowych oraz technicznych) wykonawcy. 

 

Pytanie 8: Czy jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie usługi o wartość poniżej 50 000 zł? 

Odpowiedź: Tak, w poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje w ramach RPO WM nie wprowadzono 

minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych. 

 

Pytanie 9: Ile czasu może upłynąć od złożenia wniosku do dnia podpisania umowy o 

dofinansowanie? 

Odpowiedź: Ocena formalno-merytoryczna wniosku dokonywana jest w terminie do 30 dni 

kalendarzowych od daty zamknięcia rundy, w ramach której został złożony wniosek, przy czym 



 

wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień/uzupełnień wstrzymuje bieg terminu oceny 

wniosku o dofinansowanie, do czasu zarejestrowania przez Wnioskodawcę wyjaśnień/uzupełnionego 

wniosku. Zatem to również od Wnioskodawcy i terminu przesłania ewentualnych 

wyjaśnień/uzupełnień zależeć będzie czas trwania oceny. 

 

Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonywanie cyklicznych 

rozstrzygnięć konkursu po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach 

poszczególnych rund naboru. 

Wnioskodawcy, których projekty znajdować się będą na liście projektów wybranych do 

dofinansowania w indywidualnych pismach zostaną poproszeni o dostarczenie dokumentów 

niezbędnych do popisania umowy (m.in. dokumentów potwierdzających zadeklarowany we wniosku 

status Wnioskodawcy jako przedsiębiorstwo z sektora MŚP). Po zweryfikowaniu tych dokumentów 

następuje przygotowanie umowy o dofinansowanie. 

Jak zatem wynika z powyższych zapisów, czas ten jest w dużej mierze zależny od aktywności 

Wnioskodawcy 


