Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 – 2020
Działanie 1.3.1.Wdrażanie innowacji przez MŚP
Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania informacyjnego w dniu 22.06.2016 r.
w Białymstoku
1.

Czy ponadregionalnym powiązaniem kooperacyjnym może być grupa kapitałowa,
która spełnia wymagania opisane w regulaminie? Czy każda firma, która
uczestniczy w powiązaniach kooperacyjnych musi brać udział w projekcie i czerpać
z tego korzyści?
Projekt musi zostać złożony przez mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Jeżeli
jest ono członkiem grupy kapitałowej to powiązania kapitałowe mogą wpłynąć na
fakt, że nie zostanie ono uznane jako MŚP.
Definicja MŚP jest określona w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE
L 187 z 26.06. 2014 r., str. 1). Prosimy zweryfikować w szczególności kwestie tzw.
przedsiębiorstwa partnerskiego i przedsiębiorstwa powiązanego.
Wniosek w ramach konkursu składa tylko jedna firma. Natomiast składany projekt
ma

wywierać

pozytywny

wpływ

na

działalność

gospodarczą

członków

ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, jest to merytoryczne kryterium
rankingujące.
Należy zwrócić uwagę na zapisy instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie,
w której wskazano, że w ramach kryterium Projekt ma pozytywny wpływ na
działalność gospodarczą członków ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego
możliwe jest uzyskanie 1 punktu, w przypadku gdy opis zawarty we wniosku,
w szczególności w polu Wpływ realizacji projektu na działalność gospodarczą
członków ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, do którego należy
Wnioskodawca, oraz osiągnięcie celów rozwoju tego powiązania, będzie wskazywał
na występowanie (w trakcie realizacji projektu lub po jego zakończeniu)
pozytywnego efektu projektu odnoszącego się do działalności gospodarczej co
najmniej 2 członków ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego. Pozytywny
wpływ może dotyczyć takich elementów jak np. obniżenie kosztów, skrócenie czasu
produkcji, wzrost przychodów, efektywniejsze wykorzystanie zasobów i materiałów,
wzrost

zainteresowania

ofertą

rynkową

podmiotów

należących

do

ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego.
2.

W jaki sposób udokumentować powiązanie kooperacyjne i zgodność celów
projektu z celami powiązania?

W załączniku do wniosku należy przedstawić dokument potwierdzający istnienie
i funkcjonowanie powiązania kooperacyjnego, jego format nie jest narzucony. Może
to być umowa współpracy lub inne dokumenty potwierdzające istnienie powiązania
kooperacyjnego. Natomiast we wniosku należy opisać w jaki sposób cele projektu
korespondują z celami powiązania kooperacyjnego. Szczegółowe informacje jak
należy to zrobić znajdują się w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie.
3.

Czy stowarzyszenie, które prowadzi działalność gospodarcza kwalifikuje się do
dofinansowania?
Tak, ponieważ spełnia definicję przedsiębiorstwa określoną w załączniku I do
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06. 2014 r., str. 1).

4.

Przedsiębiorstwa z sektora transportu mają limit w ramach pomocy de minimis,
czy w ramach projektu jest pomoc de minimis?
W ramach poddziałania 1.3.1. pomoc nie jest udzielana w ramach kategorii de
minimis, zatem te limity nie odnoszą się do przedmiotowego konkursu. Informacje
na ten temat zawiera art. 4 regulaminu konkursu.

5.

W jaki sposób ma być weryfikowana innowacyjność projektu? Czy jeśli
innowacyjność idzie w kierunku B2B to czy będzie to dodatkowo punktowane?
Prosimy zapoznać się z zapisami kryteriów oceny projektów.
W ramach poddziałania będą wspierane projekty innowacyjne co najmniej na skalę
krajową (Polski), natomiast premiowane będą projekty dotyczące innowacji na skalę
europejską (rynki krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz EFTA) tzn. objęty
wdrożeniem produkt będzie charakteryzował się nowością w odniesieniu do
posiadanych przezniego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań
dostępnych na rynku europejskim (rynki krajów członkowskich Unii Europejskiej
i EFTA).
W trakcie oceny premiowane będą projekty o poziomie innowacyjności
wykraczającympoza skalę kraju (Polski) oraz projekty z wysokich i średnio wysokich
technologii określonych przez EUROSTAT na podstawie rodzajów działalności
wytwórczej i usługowej, które cechuje największy stopień nasycenia wiedzą.
W ramach kryterium sprawdzane jest również czy projekt dotyczy wdrożenia
wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Wnioskodawcę
samodzielnie lub na jego zlecenie, czy wdrożenia wyników nabytych przez
Wnioskodawcę w ramach dostępnej oferty rynkowej.
Możliwe jest przyznanie punktacji w odniesieniu do trzech podkryteriów:
1. Charakter wdrażanych wyników B+R:

a)

dedykowane

Wnioskodawcy,

tj.

przeprowadzone

samodzielnie

przez

Wnioskodawcę lub na jego zlecenie – 5 pkt;
b) ogólnodostępne na rynku, tj. nabyte (planowane do nabycia) przez
Wnioskodawcę w ramach dostępnej oferty rynkowej – 3 pkt.
Aby projekt spełnił podkryterium musi uzyskać w tym podkryterium co najmniej 3
pkt.
2. Nowość rezultatów projektu – ocenie podlegają cechy nowego produktu
(wyrobu lub usługi) w oparciu o informacje przedstawione we wniosku.a) produkt
(wyrób lub usługa) charakteryzuje się nowością, ze względu na posiadane przez
niego nowe cechy i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych:
- poniżej rynku krajowego – 0 pkt, kryterium niespełnione;
- przynajmniej na rynku krajowym – 2 pkt;
- na rynku europejskim – 5 pkt.
b) produkt (wyrób lub usługa) wykazuje się nowymi funkcjonalnościami mającymi
znaczenie dla odbiorców produktu oraz cechami wyróżniającymi go w stosunku do
produktów konkurencyjnych podmiotów działających w tej samej branży.
Możliwe jest przyznanie od 0-5 punktów w ramach oceny. Liczbaprzyznanych
punktów oznacza, że projekt spełnia podkryterium w stopniu:
0 pkt – niedostatecznym;
1 pkt – niskim;
2 pkt – dostatecznym;
3 pkt – dobrym;
4 pkt – bardzo dobrym;
5 pkt – doskonałym.
Nowe cechy produktu, niepowodujące zmiany przydatności użytkowej produktu,
niezauważalne

przez

odbiorcę

produktu

oraz

nieprzesądzające

o

jego

konkurencyjności, nie będą stanowiły podstawy do uznania kryterium za spełnione.
Wówczas tylko „formalnie” produkt jest znacząco zmieniony.
Aby projekt spełnił podkryterium musi uzyskać w tym podkryterium co najmniej 4
pkt, w tym 2 pkt za innowacyjność produktu ‘przynajmniej na rynku krajowym’
oraz 2 pkt za ‘dostateczną’ ocenę nowych funkcjonalności i cech produktu.
3. Klasyfikacja technologii wdrażanego produktu w ramach projektu wg.
EUROSTAT
na podstawie rodzajów działalności wytwórczej i usługowej, które cechuje
największy stopień nasycenia wiedzą:
1. nie występuje – 0 pkt;
2. technologia z zakresu średnio-wysokich – 2 pkt;

3. technologia z zakresu wysokich – 3 pkt.
Aby projekt spełnił kryterium musi uzyskać łącznie w ramach trzech podkryteriów
co najmniej 7 pkt, w tym min. 4 pkt w podkryterium‘nowość rezultatów projektu’.
6.

Jaka jest ilość planowanych konkursów? Czy planowane jest ogłoszenie konkursu
na następny rok?
Prosimy śledzić harmonogram naboru wniosków na stronie internetowej PARP.

7.

Jakie dokumenty miałyby świadczyć o powiązaniach ponadregionalnych? Czy
przynależność do stowarzyszeń, czy izby gospodarczej jest odpowiednim
dokumentem?
W załączniku do wniosku należy przedstawić dokument potwierdzający istnienie
i funkcjonowanie powiązania kooperacyjnego, jego format nie jest narzucony.
Natomiast we wniosku należy szczegółowo opisać powiązanie kooperacyjne.
Przynależność do stowarzyszenia czy izby gospodarczej co do zasady spełnia
warunek, o ile samo powiązanie ma cechy wymagane Regulaminem konkursu.

8.

Czy prace B+R nabyte przed złożeniem wniosku zostaną uznane za kwalifikowalne?
Czy możemy je nabyć po otrzymaniu dofinansowania?
Zwracamy uwagę, że projekt może się rozpocząć dopiero dzień po złożeniu wniosku
o dofinansowanie. Zatem ewentualny zakup wyników badań może być potraktowany
jako rozpoczęcie projektu przed złożeniem wniosku. Należy też pamiętać, że koszt
zakupu prac B+R nie jest kosztem kwalifikowalnym projektu.

9.

Pytanie dotyczące intensywności pomocy dla usług doradczych w ramach projektu,
jeżeli przekraczamy limit 200 tys. EUR przyznanej pomocy. Czy możliwe jest
zwiększenie limitu do 85% kosztów?
Nie, w takim przypadku tylko 50% kosztów kwalifikowanych. Proszę zapoznać się z
zapisami regulaminu konkursu.

10.

Czy budowa wchodzi w zakres wydatków kwalifikowalnych? Jaka jest
intensywność wsparcia tych kosztów?
Wydatkiem kwalifikowalnym może być nabycie robót i materiałów budowalnych.
Ponieważ są to koszty w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej poziom ich
refundacji jest uzależniony od mapy pomocy regionalnej. Dodatkowo, zgodnie
z regułami programowymi dla Poddziałania 1.3.1 koszty tej kategorii nie mogą
przekroczyć 1 mln zł oraz łącznie z kosztami nabycia nieruchomości oraz kosztami
tzw. leasingu nieruchomości nie mogą przekroczyć 10% kosztów kwalifikowalnych
projektu.

11.

Nie widzę miejsca na załącznik o dysponowaniu nieruchomością na cele projektu.
Czy wynajęcie nieruchomości kwalifikuje się jako uwiarygodnienie realizowanej

inwestycji?
Wnioskodawca będzie proszony na etapie oceny merytorycznej o przedstawienie
stosownych

informacji,

sugerujemy

jednak

załączyć

do

wniosku

jakiś

uwiarygadniający dokument (np. umowę wynajmu).
12.

Mieliśmy problem z systemem. Maksymalnie załącznik może ważyć 4 MB, a do
niektórych kategorii można dać maksymalnie 7 załączników, jak więc załączyć
kilkusetstronicowe raporty?
Proszę zgłosić problem do obsługi technicznej systemu składania wniosku.

13.

Jak udokumentować posiadanie wyników prac badawczo-rozwojowych?
Prosimy zapoznać się z zapisami instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie,
znajdują się tam przykładowe sposoby udokumentowania posiadania wyników prac.

