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FAQ – RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18 

TYP PROJEKTU B.  Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem 

z dnia 31.01.2019 r. 

Pytanie 1: Czy w kontekście wykładni Komisji (UE) w zakresie art. 14 ust. 7 rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 

1) przy wyborze inwestycji początkowej pn. dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez 

wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie; koszty kwalifikowane muszą 

przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów w sytuacji 

kiedy wnioskodawcą jest MŚP?  

Odpowiedź: Zgodnie z ww. stanowiskiem wymóg dotyczący przekroczenia przez koszty 

kwalifikowane o co najmniej 200% wartości księgowej ponownie wykorzystywanych aktywów dla 

dywersyfikacji produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w 

zakładzie, o którym mowa na str. 52 Instrukcji dla konkursu w ramach poddziałania 1.2.1 typ 

projektów B nie dotyczy Wnioskodawców, którzy są mikro, małymi lub średnimi 

przedsiębiorstwami. 

Pytanie 2: Jaki jest poziom dofinansowania wydatków ponoszonych w ramach pomocy publicznej 

na projekty badawczo-rozwojowe dla jednostek naukowych/dużych przedsiębiorców  w projektach 

partnerskich/konsorcjalnych?  

Odpowiedź: Poziom dofinansowania wydatków w ramach pomocy publicznej na projekty B+R dla 

jednostek naukowych/dużych przedsiębiorców określony został w kategorii „pozostali beneficjenci” i 

wynosi odpowiednio:  

- w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe: 50% 

- w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe: 25% 

- w przypadku pomocy publicznej na studia wykonalności: 50% 

Zgodnie z warunkami pomocy publicznej poziom dofinansowania UE w przypadku badań 

przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów 

procentowych, do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku spełnienia co najmniej 

jednego z warunków dotyczącego skutecznej współpracy i/lub szerokiego rozpowszechnia.  

Wnioskodawca deklarujący w polu I.2.3/I.2.4 wniosku o dofinansowanie spełnienie jednego z 

warunków dla uzyskania premii, przypisuje od razu podwyższony poziom dofinansowania wydatków 

w projekcie w części J.2 wniosku.  

Pytanie 3: Jaki jest poziom dofinansowania wydatków w ramach pomocy de minimis?  

Odpowiedź: Zgodnie z opisem działania 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach w punkcie 24 

w Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM na lata 2014-2020 (str. 42) (…) W przypadku 

projektów objętych pomocą de minimis poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na 

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/ogloszenia-o-naborach/RPMP-01-02-01-IP01-12-072-18/Zal_2_Instrukcja_wypelniania_wniosku_wraz_ze_wzorem_wniosku.pdf
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poziomie projektu ustalany  będzie na poziomie równym maksymalnemu poziomowi dofinansowania 

UE, wynikającemu z właściwych przepisów prawa dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej, 

mających zastosowania w naborze dla danego poddziałania (nie dotyczy poddziałania 1.2.3). 

Powyższe oznacza, iż intensywność pomocy de minimis nie może przekraczać ustalonych 

maksymalnych poziomów dofinansowania na poziomie projektu. 

Dla mikro i małych przedsiębiorców korzystających z premii za skuteczną współpracę/szerokie 

rozpowszechniania, o której mowa w § 26 ust. 3 Regulaminu konkursu poziom dofinansowania dla 

pomocy de minimis będzie mógł wynieść dla wszystkich wydatków kwalifikowanych w projekcie 80%. 

Natomiast w sytuacji braku wypełnienia warunków, o których mowa w § 26 ust. 3 Regulaminu 

maksymalny poziom dofinansowania dla pomocy de minimis wynosić będzie 70%. Natomiast dla 

średnich przedsiębiorców maksymalny poziom dofinansowania dla pomocy de minimis będzie 

wynosił: 

- 75% w przypadku spełniania warunków o których mowa w § 26 ust. 3 Regulaminu, 

- 60% w przypadku braku spełniania warunków, o których mowa w § 26 ust. 3 Regulaminu. 

Powyższe maksymalne poziomy dofinansowania dla pomocy de minimis dotyczą także wydatków w 

ramach fazy wdrożeniowej. 

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. 

Pytanie 4: Czy można zrealizować cały projekt w ramach pomocy de minimis z poziomem 

dofinansowania 80%?  

Odpowiedź: W przypadku mikro/małego przedsiębiorcy korzystającego z premii określonej w § 26 

ust. 3 Regulaminu – tak.   

Pytanie 5: Czy w ramach jednego wniosku można łączyć pomoc publiczną z pomocą de minimis? 

Tzn. sfinansować część zadań/kosztów z pomocy publicznej a część z pomocy de minimis?  

Odpowiedź: Tak, w jednym projekcie można łączyć pomoc publiczną z pomocą de minimis. Przy czym 

warunki dotyczące udzielania pomocy publicznej, w tym „efekt zachęty”, muszą być spełnione dla 

całości projektu.  

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

przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem. 

Pytanie 6: Gdzie mogę znaleźć listę wydatków możliwych do sfinansowania w projekcie?  

Odpowiedź: Wykaz kosztów możliwych do poniesienia w związku z realizowanym projektem 

dostępny jest w Załączniku nr 7 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WM.  

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szczegolowy_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_malopolskiego/2019-01-22/Zal._7_do_SzOOP_22012019.pdf
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Pytanie 7: Jakie koszty wyłączone są z podstawy naliczania kosztów pośrednich w aktualnym 

naborze?  

Odpowiedź: Z podstawy naliczania kosztów pośrednich (rozliczanych metodą stawki ryczałtowej w 

wysokości równej 25% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach fazy B+R, w 

części dotyczącej kosztów badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych (tj. koszty 

w ramach podgrupy 1),) wyłączone są następujące wydatki: 

- koszty podwykonawstwa (np. w ramach kosztów badań), 

- innych usług zleconych (np. w ramach kosztów doradztwa lub kosztów studium wykonalności), 

- umowy cywilnoprawne z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, 

- umowy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą (także w odniesieniu do osób 

zaangażowanych do realizacji merytorycznych zadań w projekcie). 

Pytanie 8: Czy koszty pośrednie należą się także w fazie wdrożeniowej?  

Odpowiedź: Nie, koszty pośrednie są niekwalifikowane w fazie wdrożeniowej. Należne koszty 

pośrednie stanowią 25% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach fazy B+R, w 

części dotyczącej kosztów badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych (tj. koszty 

w ramach podgrupy 1),, z zastrzeżeniem, że koszty usług zleconych są wyłączone z podstawy 

naliczania kosztów pośrednich. 

 

Pytanie 9: Czy w sytuacji zlecenia w całości prac B+R zewnętrznemu wykonawcy należą mi się 

koszty pośrednie?  

Odpowiedź: Nie, w przypadku, gdy w projekcie nie przewiduje się kwalifikowania wydatków w 

ramach kategorii obejmującej koszty personelu, koszty pośrednie nie stanowią wydatków 

kwalifikowanych w projekcie (dotyczy każdego rodzaju pomocy). 

 

Pytanie 10: Czy studium wykonalności stanowi obowiązkowy załącznik do wniosku?  

 

Odpowiedź: Nie, studium wykonalności, którego minimalny zakres stanowi Załącznik nr 10 do 

Regulaminu konkursu nie jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku.  

Wnioskodawca w związku z realizowanym projektem może przewidzieć poniesienie kosztu 

związanego z opracowaniem studium wykonalności dla projektu, jeśli uważa wykonanie takiego 

studium za zasadne i przydatne w odniesieniu do własnego projektu. Koszty opracowania studium 

wykonalności kwalifikowalne są w projekcie w wysokości do 80 tys. PLN. Koszty te mogą zostać 

rozliczone jako koszty  jako koszty personelu lub zlecone zewnętrznemu wykonawcy.  

W przypadku gdy planuje się wykonanie studium wykonalności własnymi zasobami Wnioskodawcy, 

bez zlecania jego wykonania innym podmiotom, koszty te nie stanowią usługi zleconej i powinny 

zostać wykazane jako koszt personelu (właściwa kategoria kosztów w pkt J.2), wtedy można od nich 

naliczyć koszty pośrednie 

 

Pytanie 11: W jaki sposób można rozliczyć koszty studium wykonalności w projekcie?   

 

Odpowiedź: Koszty opracowania studium wykonalności można rozliczyć poprzez: 

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/ogloszenia-o-naborach/RPMP-01-02-01-IP01-12-072-18/Zal_10_Instrukcja_dotyczaca_minimalnego_zakresu_studium_wykonalnosci.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/ogloszenia-o-naborach/RPMP-01-02-01-IP01-12-072-18/Zal_10_Instrukcja_dotyczaca_minimalnego_zakresu_studium_wykonalnosci.pdf
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1. koszty personelu (umowy o pracę własnych pracowników), 

2. zlecenie wykonania studium podmiotowi trzeciemu. 

 

Pytanie 12: Czy istnieje jakieś procentowe ograniczenie dotyczące tego ile środków można 

przeznaczyć na fazę wdrożeniową?  

 

Odpowiedź: Tak, faza wdrożeniowa projektu stanowi komponent uzupełniający w projekcie dlatego 

można przeznaczyć  na nią poniżej 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych.   

 

Pytanie 13: Czy ponoszenie wydatków w obu fazach tj. fazie B+R oraz fazie wdrożeniowej jest 

obowiązkowe? 

 

Odpowiedź: Tak, ponoszenie wydatków w obu fazach jest warunkiem obligatoryjnym. Przy czym faza 

badawczo-rozwojowa musi obejmować większą część kosztów - powyżej 50% całkowitych wydatków 

kwalifikowalnych w projekcie. Faza wdrożeniowa stanowi komponent uzupełniający.  

  

Pytanie 14: W jaki sposób rozumiane jest wdrożenie wyników prac B+R? 

 

Odpowiedź: Beneficjent zobowiązany jest do wdrożenia wyników fazy B+R do działalności własnej 

przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie rozwiązania / 

rozwiązań opracowanych w ramach fazy B+R projektu w okresie 12 miesięcy od zakończenia 

realizacji projektu, bez względu na typ Beneficjenta (wielkość przedsiębiorstwa).  

Celem tej fazy powinno być wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych, w 

zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych, produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów. 

 

Beneficjent zobowiązany jest do złożenia do IP RPO WM sprawozdania z wdrożenia w terminie 14 

dni od jego zakończenia.  

 

Pytanie 15: Czy rozpoczęcie fazy wdrożeniowej (ponoszenia wydatków w ramach tej fazy) 

uzależnione jest od zakończenia fazy B+R ? 

 

Odpowiedź: Nie, rozpoczęcie realizacji fazy wdrożeniowej nie musi być uzależnione od zakończenia 

badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach fazy B+R projektu, 

niemniej jednak wypłata środków dofinansowania związana z poniesieniem wydatków 

kwalifikowanych w ramach fazy wdrożeniowej jest możliwa dopiero po potwierdzeniu realizacji z 

sukcesem, przewidzianych w ramach fazy B+R.  

Osiągnięcie celu prac B+R weryfikowane jest przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości przede 

wszystkim w oparciu o przedstawiane przez Beneficjenta raporty z przeprowadzonych prac. Wydatki 

poniesione w związku z rozpoczęciem fazy wdrożeniowej przed zakończeniem przewidzianych w 

projekcie prac B+R ponoszone są na własne ryzyko Beneficjenta. W przypadku gdy prace B+R 

zaplanowane w ramach danego projektu nie zostaną zakończone sukcesem, wydatki poniesione w 

związku z fazą wdrożeniową będą uznane za niekwalifikowane i w związku z tym dofinansowanie na 

te koszty nie będzie wypłacone.  

 



 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi  

ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, tel. (12) 29 90 940, fax (12) 29 90 941, www.fundusze.malopolska.pl 

adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 

 

Pytanie 16: Czy jeżeli decyduję się na wcześniejsze ponoszenie wydatków związanych z fazą 

wdrożeniową na własne ryzyko to nie ulegną one przedawnieniu? Czy faktury i dokumenty 

księgowe związane np. z zakupami środków trwałych nie stracą ważności? 

 

Odpowiedź: Wydatki kwalifikowane dotyczące fazy wdrożeniowej, poniesione przez Wnioskodawcę 

wcześniej na własne ryzyko nie ulegają przedawnieniu i mogą być dofinansowane w okresie 

realizacji projektu. Planując ponoszenie takich wydatków przed zakończeniem fazy B+R należy 

pamiętać o ryzyku leżącym po stronie wnioskodawcy dotyczącym możliwości zakończenia fazy 

badawczej niepowodzeniem oraz konieczności przeprowadzenia właściwej procedury wyboru 

wykonawcy o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków -  6.5 Zamówienia 

udzielane w ramach projektów. 

Ponadto należy pamiętać, iż wydatki w ramach projektu nie mogą być poniesione przed złożeniem 

wniosku o dofinansowanie. Szczegółowe informacje na temat efektu zachęty znajdują się w Instrukcji 

(str. 55). 

 

Pytanie 17: Wnioskodawca chce zakupić środek trwały który wykorzystywany będzie w fazie B+R 

oraz w fazie wdrożeniowej? Czy w tej sytuacji może kwalifikować koszty odpisów amortyzacyjnych 

środka trwałego w zadaniach dotyczących prac B+R a następnie rozliczyć koszty zakupu środka 

trwałego w fazie wdrożeniowej?  

 

Odpowiedź: Nie, taka konstrukcja jest niedopuszczalna ponieważ prowadzi do podwójnego 

finansowania, o czym mowa w podrozdziale nr 6.7 ust. 2 lit. d Wytycznych w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020)  

 

Pytanie 18: W fazie wdrożeniowej przedsiębiorca planuje inwestycję związaną z przebudową hali 

produkcyjnej, w tym sfinansowanie związanych z wytwarzaniem energii (pompa ciepła/ solary) czy 

te wydatki mogą być dofinansowane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej? 

 

Odpowiedź: Tak, interpretacja KE z dnia 29 października 2018 r. umożliwia kwalifikowanie w ramach 

RPI kosztów związanych z wytwarzaniem energii pod warunkiem że spełnione są łącznie 3 warunki:  

1. wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem całego projektu,  

2. zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa co 

oznacza że celem jest zużywanie energii na potrzeby własne, 

3. w odniesieniu do źródeł energii, kwalifikowane będą jedynie te inwestycje które spełniają 

zasady dotyczące pomocy państwa w sektorze energii (np. odnawialne źródła energii, 

wysokosprawna kogeneracja). 

 

 

 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf

