Pytania i odpowiedzi (FAQ) – RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21
z dnia 14 maja 2021r.
Pytanie 1. Jakie przesłanki związane z wystąpieniem COVID-19 umożliwiają
złożenie wniosku o dofinansowanie w terminie 14 dni od daty zakończenia
konkursu?
Odpowiedź: Szczegółowe wyjaśnienia w zakresie sposobu stosowania przepisu
wprowadzającego możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie po terminie
zakończenia konkursu tj. art. 8 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z
wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020, poz. 694) zawarte są w
wyjaśnieniach Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zawartej pod następującym
linkiem: tutaj1 W rozdziale II w pkt 3 (str. 18) Minister wyjaśnia, iż użyty w art. 8
termin „bezpośrednio” należy traktować wąsko, z czego wynika, iż wpływ wystąpienia
COVID-19 musi dotknąć bezpośrednio przedsiębiorstwa Wnioskodawcy i
uniemożliwić mu złożenie wniosku o dofinansowanie w terminie na jego złożenie.
Dalsze wyjaśnienia w zakresie stosowania art. 8 zawarte są na str. 75-76
powyższego dokumentu. Przypominamy, iż zgodnie z pkt 7 ww. wyjaśnień, ciężar
dowodu o bezpośrednim wypływie COVID-19 na uchybienie terminowi złożenia
wniosku o dofinansowanie obciąża Wnioskodawcę. Oznacza to, że Wnioskodawca,
który składa wniosek o dofinansowanie po terminie, musi uwiarygodnić i wyjaśnić,
jaka okoliczność będąca bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19
spowodowała, że nie było w jego przypadku możliwe złożenie wniosku o
dofinansowanie w pierwotnym terminie (zawarte także w § 13 ust. 2 Regulaminu
konkursu).
Pytanie 2. Czy istnieje możliwość złożenia więcej niż jednego wniosku w
ramach konkursu?
Odpowiedź: Tak. Zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 do Regulaminu konkursu (tj.
Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie) Wnioskodawca ma możliwość
złożenia więcej niż jednego wniosku w konkursie/rundzie konkursu.
Pytanie 3. Czy Zarząd Województwa Małopolskiego może zdecydować o
zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie projektów przed upływem
terminu wskazanego Regulaminie konkursu?
Odpowiedź: Tak. Zgodnie z §15 ust. 1 Regulaminu konkursu, w uzasadnionych
przypadkach np. gdy wartość dofinansowania w złożonych wnioskach o
dofinansowanie przekroczy 200% kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie
wszystkich projektów w ramach konkursu lub nastąpi istotna zmiana stanu prawnego
mająca wpływ na warunki konkursu, ZWM może podjąć decyzję o zamknięciu naboru
wniosków o dofinansowanie projektów przed upływem terminu wskazanego w §13
ust. 2 Regulaminu. Przedmiotowa informacja zostanie opublikowana z
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wyprzedzeniem co najmniej 5 dni przed planowanym terminem zamknięcia naboru,
na właściwych stronach internetowych.
Pytanie 4: Czy każda runda w konkursie ma przewidzianą odrębną sumę
środków do rozdysponowania?
Odpowiedź: Nie. Kwota alokacji wskazana w §21 ust. 2 Regulaminu konkursu
przeznaczona jest na dofinansowanie projektów w ramach konkursu. Nie
zastosowano podziału środków na poszczególne rundy konkursu.
Pytanie 5: Czy istnieje możliwość zakupu usługi B+R albo usługi B+R i
proinnowacyjnej od więcej niż jednego podmiotu określonego w Regulaminie
konkursu?
Odpowiedź: Tak. Zgodnie z §18 ust. 12 Regulaminu konkursu w ramach jednego
projektu dopuszczalny jest zakup usług, o których mowa w §18 ust. 6 i 7 Regulaminu
konkursu, od więcej niż jednego Wykonawcy, wybranego na zasadach opisanych w
§20 Regulaminu konkursu, pod warunkiem spełnienia łącznie poniższych przesłanek:
a) zlecenia usług, które nie są tożsame przedmiotowo – tj. usługi badawczorozwojowej łącznie z usługą/usługami proinnowacyjnymi;
b) przedstawienia we wniosku o dofinansowanie uzasadnienia braku możliwości
realizacji całości zakresu usługi przez jednego Wykonawcę;
c) wykazania, że zakresy prac zleconych poszczególnym Wykonawcom nie
pokrywają się w żadnej części.
Pytanie 6: Czy istnieje możliwość zrealizowania w ramach projektu wyłącznie
komponentu B+R lub komponentu wdrożeniowego?
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z §1 ust. 2 Regulaminu konkursu wsparcie w ramach
Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje Typ C. bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem
dedykowane jest przedsięwzięciom zapewniającym realizację pełnego procesu
tworzenia innowacyjnego rozwiązania tj. obejmujących zarówno komponent
badawczo-rozwojowy, jak i wdrożeniowy.
Pytanie 7: Czy Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z regionalnej pomocy
inwestycyjnej na każdym z etapów projektu?
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SzOOP2 grupa wydatków
dotycząca realizacji komponentu B+R projektu kwalifikowana jest wyłącznie w
ramach pomocy de minimis. Natomiast, grupa wydatków dotycząca realizacji
komponentu wdrożeniowego projektu kwalifikowana jest w ramach pomocy de
minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej.
Pytanie 8: Jakie czynności wykonywane w ramach komponentu B+R z zakresu
usług informatycznych nie są kwalifikowane w Poddziałaniu 1.2.3 Bony na
innowacje Typ C. Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem?
Odpowiedź: Zgodnie z §18 ust. 8 Regulaminu konkursu, w przypadku projektów
informatycznych, w których część badawcza wiąże się z przeprowadzeniem prac
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B+R w zakresie oprogramowania komputerowego, uwzględnione zostały zasady
określone w Podręczniku Frascati 2015. Zalecenia dotyczące pozyskiwania i
prezentowania danych z zakresu działalności badawczej i rozwojowej, Pomiar
działalności naukowo-technicznej i innowacyjnej, OECD, 2015 r. Czynności rutynowe
związane z oprogramowaniem nie uznaje się za działalność B+R.
Przykłady czynności, które nie są pracami B+R:
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 9: Czy Wnioskodawca może zmienić/dostosować do własnych potrzeb
wzory dokumentacji z wyboru wykonawcy komponentu B+R (tj. zapytania
ofertowego, oferty, protokołu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego)?
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 do Regulaminu konkursu (tj.
Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie), zapytanie ofertowe należy
przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 część A do wniosku o
dofinansowanie. Wnioskodawca wraz z zapytaniem ofertowym powinien udostępnić
potencjalnym wykonawcom wzór oferty (wzór oferty stanowi załącznik nr 2 część B
do wniosku o dofinansowanie), a po przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy
przygotować protokół zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 część C do
wniosku o dofinansowanie.
Jeżeli Wnioskodawca zdecyduje się na wskazanie dodatkowych
zapisów/oświadczeń/informacji dla oferentów – adnotacje te należy wskazać w
ramach odrębnego załącznika.
Pytanie 10: Czy projekt wzorniczy może dotyczyć nowego produktu, ale jeszcze
nie wprowadzonego do działalności firmy?
Odpowiedź: Tak. Celem Typu 2 (tj. usług w zakresie wzornictwa polegającej na
wykonaniu nowego projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech
technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, bądź też wykonaniu
projektu inżynierskiego, obejmującego projekty szczegółowe: konstrukcyjny,
technologiczny oraz projekty oprzyrządowania) jest powstanie nowego projektu
wzorniczego. Nie ma zatem znaczenia czy będzie to projekt wzorniczy dotyczący

nowego produktu/znacznego udoskonalenia istniejącego już produktu/wytworzenia
nowego procesu. Usługa wzornicza może dotyczyć zarówno innowacji produktowej
jak i innowacji procesowej. W obu przypadkach istotne jest spełnienie definicji
innowacji produktowej i/lub procesowej wskazanej w kryterium Nowość rezultatów
projektu
Pytanie 11: Czy projekt wzorniczy (Typ 2) może dotyczyć strony internetowej
przedsiębiorstwa?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu: Typ 2: usługi w zakresie
wzornictwa polegające na wykonaniu nowego projektu wzorniczego, obejmującego
opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu,
bądź też wykonaniu projektu inżynierskiego, obejmującego projekty szczegółowe:
konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty oprzyrządowania. Zatem jeżeli zakres
projektu wzorniczego, będzie się zgadzał z wymaganiami uwzględnionymi w definicji
tego typu usługi, będzie mógł dotyczyć również strony internetowej.
Zwracam jednocześnie uwagę, iż w celu spełnienia kryterium Nowość rezultatów
projektu istotne jest wykazanie, że rezultat projektu stanowi innowację produktową
lub procesową, bądź innowację nietechnologiczną wyłącznie w powiązaniu z
innowacją produktową lub procesową oraz charakteryzuje się nowością w skali co
najmniej rynku polskiego lub jest nowością w skali danego przedsiębiorstwa.
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu (Kryteria wyboru projektów), przez
innowację produktową (product innovation) należy rozumieć wprowadzenie wyrobu
lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub
zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji
technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości
obsługi lub innych cech funkcjonalnych. Natomiast przez innowację procesową
(process innovation) należy rozumieć innowację w obrębie procesu tj. nową lub
znacząco udoskonaloną metodę produkcji lub dostawy.
Biorąc pod uwagę powyższe definicje należy przeanalizować, co dla wnioskującego
przedsiębiorstwa jest produktem (wyrobem lub usługą) oraz w jakim zakresie
wykorzystana będzie strona internetowa. W kontekście projektu wzorniczego
dotyczącego strony internetowej, innowacja produktowa wystąpiłaby w sytuacji, gdy
strona internetowa byłaby produktem oferowanym przez przedsiębiorcę do
sprzedaży na rynku, natomiast innowacja procesowa, gdy strona ta byłaby
elementem procesu realizacji usługi, świadczonej za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. Natomiast w sytuacji, gdy strona internetowa będzie służyć do
promocji działalności firmy, oferowanych przez nią produktów, bądź ich sprzedaży,
wystąpi wyłącznie innowacja nietechnologiczna (innowacja marketingowa), co nie
spełnia wymogu kryterium oceny merytorycznej pn. Nowość rezultatów projektu.
Pytanie 12: Czy wybór Wykonawcy usługi musi odbywać się poprzez
opublikowanie zapytań ofertowych za pośrednictwem strony internetowej baza
konkurencyjności ?

Odpowiedź: Tak. Wybór Wykonawcy usługi odbywa się wyłącznie z zastosowaniem
zasady konkurencyjności tj. poprzez umieszczenie zapytania ofertowego na stronie
internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Pytanie 13. Czy dokumenty w zakresie wyboru Wykonawcy (badań zleconych w
ramach komponentu B+R projektu) jak i wybór dostawcy np. nowych środków
trwałych, które zamierzam zakupić w ramach projektu muszą zostać przedłożone
wraz z wnioskiem o dofinansowanie?
Odpowiedź:
Wnioskodawca
zobowiązany
jest
do
wyłonienia
Wykonawcy/Wykonawców usługi/usług planowanych do realizacji w ramach
komponentu B+R przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. Dokumenty z
procesu wyboru Wykonawcy/Wykonawców składane są wraz z wnioskiem o
dofinansowanie. Natomiast, proces wyłonienia dostawców nowych środków trwałych
i/lub wartości niematerialnych, planowanych do nabycia w ramach komponentu
wdrożeniowego, następuje na późniejszym etapie tj. realizacji projektu.
Pytanie 14. W ramach projektu planujemy zakupić środek trwały tj. maszynę.
Czy w efekcie zastosowania maszyny w procesie produkcyjnym możemy
używać jej do produkcji masowej? Czy w takim wypadku wydatek ten będzie
stanowił koszt kwalifikowany?
Odpowiedź: Tak. Celem kwalifikowania wydatków w ramach komponentu
wdrożeniowego (m.in. nowych środków trwałych) jest rozpoczęcie produkcji lub
świadczenia usług na bazie rozwiązania/rozwiązań opracowanych w ramach
komponentu B+R, a następnie wprowadzenie ich na rynek (docelowo np. sprzedaż
wyrobów wyprodukowanych na nabytej infrastrukturze).
Zwracamy uwagę, iż zawarte w Regulaminie konkursu wyłączenie dotyczące produkcji
masowej dotyczy wyłącznie usług kwalifikowanych w ramach komponentu B+R.
Pytanie 15. Usługi dotyczące produkcji masowej nie są kwalifikowane. Czy
stworzenie innowacyjnego oprogramowania, następnie jego produkcja i
sprzedaż na rynku detalicznym będzie dozwolone?
Odpowiedź: Na wstępie zwracamy uwagę na szczególne wymogi dotyczące
projektów informatycznych, w których część badawcza wiąże się z przeprowadzeniem
prac B+R w zakresie oprogramowania komputerowego – warunki określono zgodnie z
Podręcznikiem Frascati 2015.
Natomiast projekty mające na celu przeprowadzenie prac B+R w zakresie
innowacyjnego oprogramowania (w ramach komponentu B+R), a następnie wdrożenie
rezultatów rzeczonych badań do produkcji w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy i
wprowadzenie ich na rynek (w postaci np. docelowego oprogramowania - produktu),
mogą być przedmiotem wsparcia.
Zwracamy, uwagę, iż przedmiotem wsparcia w ramach komponentu wdrożeniowego
są nowe środki trwałe i wartości niematerialne wyłącznie w zakresie, który jest
Wnioskodawcy niezbędny do uruchomienia produkcji/możliwości świadczenia usługi.
Na żadnym z etapów projektu nie ma możliwości kwalifikowania seryjnej produkcji
rozwiązania, które powstało w wyniku komponentu B+R.

Pytanie 16. Zwracamy jednocześnie uwagę, iż w celu spełnienia kryterium pn.
„Nowość rezultatów projektu” istotne jest wykazanie, że rezultat projektu
stanowi
innowację
produktową
lub
procesową,
bądź
innowację
nietechnologiczną wyłącznie w powiązaniu z innowacją produktową lub
procesową oraz charakteryzuje się nowością w skali co najmniej rynku
polskiego lub jest nowością w skali danego przedsiębiorstwa. Jeśli chodzi o
formę finansowania "refundacja" - czy polega to na tym, że najpierw
wnioskodawca opłaca faktury za B+R lub koszty wdrożeniowe, a później
otrzymuje refundację, czy inaczej to wygląda?
Odpowiedź: Tak. Przekazanie dofinansowania odbywa się w formie refundacji części
poniesionych przez Beneficjenta na realizację projektu wydatków kwalifikowanych.
Zwracamy również uwagę, iż w ramach niniejszego naboru nie przewiduje się
stosowania zaliczek.
Pytanie 17. Czy jeśli celem badania B+R (projektu wzorniczego) jest
opracowanie innowacyjnego/znacząco ulepszonego stanowiska szkoleniowego
(serwisowego) i w wyniku wdrożenia, zostanie wprowadzone znacząco
ulepszone szkolenia, do których wymagane będzie wdrożenie kilku stanowisk
szkoleniowych opracowanych w ramach komponentu B+R, to czy jest to
kwalifikowalne?
Odpowiedź: Zgodnie z zakresem oceny kryterium merytorycznego pn. „Forma
wdrożenia wyników komponentu B+R projektu”, przedmiotem komponentu
wdrożeniowego jest wdrożenie wyników komponentu B+R projektu do własnej
działalności gospodarczej Wnioskodawcy, poprzez:
a) rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług lub
b) wprowadzenie w przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulepszonego procesu
(technologii),
na bazie rozwiązania/rozwiązań opracowanych w ramach komponentu B+R projektu.
Z informacji zawartych w zapytaniu wynika, iż przedmiotem działalności, w ramach
której realizowany będzie projekt będzie działalność szkoleniowa (sektor usług), a
zakres usługi B+R planowanej do zlecenia to opracowanie innowacyjnego/znacząco
ulepszonego stanowiska szkoleniowego.
Zgodnie z zapisami zał. nr 1 do Regulaminu konkursu:
- za innowację produktową uznaje się wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe
lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Do innowacji
produktowej zalicza się znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji
technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości
obsługi lub innych cech funkcjonalnych;
- za innowację procesową uznaje się wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej
metody produkcji lub dostawy. Do innowacji procesowej zalicza się znaczące zmiany
w zakresie technologii, urządzeń lub oprogramowania;
Zauważyć należy, iż wprowadzenie „ulepszonego stanowiska szkoleniowego” może
zostać zdefiniowane w przedstawianym kontekście jako zmiana wpływająca na proces
świadczenia usługi (będzie to przedmiotem oceny Eksperckiej na etapie oceny
merytorycznej). Wnioskodawca nie planuje bowiem uruchomienia produkcji ww.

stanowiska, a następnie oferowania go jako produktu na rynku - brak znamion
innowacji produktowej.
Zatem, w ramach komponentu wdrożeniowego wsparciu podlegać mogłyby wyłącznie
wydatki, niezbędne do wprowadzenia w przedsiębiorstwie ulepszonego procesu
świadczenia usługi. W tym zakresie, ocenie Eksperckiej podlegać będzie zarówno
zasadność, jak i racjonalność nabycia określonej liczby sztuk stanowisk szkoleniowych
opracowanych w ramach komponentu B+R, niezbędnych Wnioskodawcy do
wdrożenia.

Pytanie 18. Czy w ramach komponentu B+R - projektu wzorniczego realizowane
jest tylko opracowanie projektu wzorniczego czy wytworzenie fizycznego
opracowanego produktu? Czy jednak wytworzenie opracowanego produktu
podlega jedynie pod komponent wdrożeniowy?
Odpowiedź: Zgodnie z §18 ust. 6 Regulaminu konkursu usługi w zakresie wzornictwa
polegają na wykonaniu nowego projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie
cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu. Zwracamy uwagę,
iż wskazany zakres ww. usługi nie obejmuje wytworzenia fizycznej postaci produktu
docelowego. Natomiast w przypadku, gdy Wnioskodawca wykaże, iż w celu wykonania
projektu wzorniczego niezbędne będzie wykonanie prototypu produktu, a fakt ten
zostanie uwzględniony w Załączniku nr 2a - Zapytanie ofertowe oraz Załączniku 2b –
Oferta – kwalifikowalność zlecenia, również w tym zakresie podlegać będzie ocenie
Eksperckiej w ramach kryterium pn. „Merytoryczna kwalifikowalność wydatków
komponentu B+R”.
Zwracamy jednak uwagę, iż zakres usługi w ramach komponentu B+R nie obejmuje
nabycia środków trwałych – zgodnie z informacjami zawartymi we wzorze oferty,
wynagrodzenie za realizację zlecenia obejmuje przeniesienie, bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych, wszelkich autorskich praw majątkowych do wykonanych
prac i wyników badań oraz za przeniesienie wszelkich praw do dóbr własności
przemysłowej i intelektualnej, które mogą powstać w związku z realizacją usługi –
zakres ten może podlegać uregulowaniu w umowie pomiędzy Zamawiającym, a
Wykonawcą.
Natomiast w ramach komponentu wdrożeniowego wsparciu podlegać mogą wyłącznie
wydatki, niezbędne do uruchomienia w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy
produkcji/świadczenia usług na podstawie rezultatu uzyskanego w ramach
komponentu B+R. W tym zakresie, również ocenie Eksperckiej w ramach kryterium
„Kwalifikowalność wydatków komponentu wdrożeniowego” podlegać będzie zarówno
zasadność, jak i racjonalność wydatków, niezbędnych Wnioskodawcy do wdrożenia.
Pytanie 19. Czy projekt specjalistycznego stanowiska szkoleniowego jest
projektem wzorniczym czy projektem inżynierskim?
Odpowiedź: Projekt wzorniczy obejmuje opracowanie cech technicznych, użytkowych
lub estetycznych danego produktu. Natomiast projekt inżynierski obejmuje projekty
szczegółowe tj. projekt konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty oprzyrządowania.
Decyzja, czy wykonawca wykona projekt wzorniczy czy projekt inżynierski należy do

Wnioskodawcy i powinna wynikać z zakresu prac, jakie zostaną zrealizowane w
ramach zlecenia.

