Konkurs 1/1.1.1/2018– najczęściej zadawane pytania
1. Czy konkursie może wziąć udział przedsiębiorstwo z Warszawy? Czy jeśli przedsiębiorstwo
ma siedzibę w woj. mazowieckim ale oddział w innym województwie to czy może złożyć
wniosek na ten właśnie oddział i tym samym nie być wykluczonym z konkursu? Czy jako
miejsce realizacji projektu możemy podać adres siedziby podwykonawcy?
Warunek zapisany w Regulaminie dotyczy miejsca realizacji projektu. W konkursie mogą brać udział
przedsiębiorstwa zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego,
ale miejsce realizacji projektu musi być już poza Mazowszem.
Projekt musi być realizowany na terytorium RP.
W myśl zapisów Regulaminu przez miejsce realizacji projektu należy rozumieć:
1) miejsce prowadzenia największej wartościowo części badań przemysłowych i prac
rozwojowych (samodzielnie przez Wnioskodawcę, a nie podwykonawcę);
2) jeśli powyższe nie jest możliwe – miejsce prowadzenia najistotniejszej części badań
przemysłowych i prac rozwojowych
(samodzielnie przez Wnioskodawcę, a nie
podwykonawcę);
3) jeśli powyższe nie jest możliwe – miejsce wdrożenia rezultatów prac B+R (miejsce inwestycji);
4) jeśli powyższe nie jest możliwe – miejsce właściwe dla siedziby Wnioskodawcy.
Wnioskodawca nie może wskazać jako miejsca realizacji adresu podwykonawcy.
2. Czy podwykonawca może być z województwa mazowieckiego?
Warunek w zakresie miejsca realizacji projektu nie dotyczy umów zawieranych z podwykonawcami
(traktujemy to jako usługę zewnętrzną nabywaną na rynku).
Podwykonawcą w projekcie może być uczelnia/jednostka badawcza/przedsiębiorca z Mazowsza.
3. Jak należy interpretować zapisy Regulaminu mówiące, że „w konkursie można złożyć tylko
jeden wniosek o dofinansowanie dla danego projektu”? Czy Wnioskodawca może złożyć
więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie?
Wnioskodawca może złożyć więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie pod warunkiem, że złożone wnioski
nie będą pokrywały się zakresem rzeczowym i finansowym.
4. Jak należy rozumieć warunek, że kadra badawcza oraz zarządzająca projektem nie może
jednocześnie wykonywać tych samych prac w projekcie po stronie Wnioskodawcy oraz
podwykonawcy?
Pracownik zaangażowany po Państwa stronie powinien zostać całkowicie wyłączony ze wszelkich prac
prowadzonych na rzecz Państwa projektu po stronie podwykonawcy. Ponadto na etapie kontroli
prowadzonej przez naszą instytucję lub inną, możecie być Państwo proszeni o udowodnienie, iż taki
pracownik nie ma również wpływu na wybór podwykonawcy tj. czy postępowanie prowadzone w
ramach zasady konkurencyjności/rozeznania rynku zostało przeprowadzone w sposób przejrzysty.
W przypadku niewypełnienia powyższych zapisów Regulaminu wydatki zostaną uznane
za niekwalifikowalne.
5. Jakie przedsiębiorstwa mogą startować w konkursie 1/1.1.1/2018 MŚP? Czy został określony
minimalny czas przez jaki musi działać dane przedsiębiorstwo? Czy podmiot prowadzący
jednoosobową działalność gospodarczą może ubiegać się o dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Regulaminu o dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria
mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia 651/2014
r.
Nie określono wymaganego minimalnego okresu działalności danego podmiotu. O dofinansowanie
mogą ubiegać się podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
Wszystkie podmioty ubiegające się o wsparcie w konkursie obowiązują takie same zasady. Oznacza to,
że także nowopowstałe przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność
w zupełnie innej branży muszą wykazać we wniosku o dofinansowanie, iż będą one w stanie
zrealizować projekt (m.in. zapewnić odpowiednią kadrę badawczą, zasoby techniczne i finansowe).
6. Czy spółka z o.o. w organizacji, czyli taka, która została skutecznie zawiązana, ale nie jest
jeszcze wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, może złożyć wniosek o dofinansowanie?
Spółka w organizacji nie może być wnioskodawcą w konkursie 1/1.1.1/2018, ponieważ nie będzie
spełniała kryterium: „Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej”.
7. Jaki jest wymagany minimalny wkład własny Wnioskodawcy?
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz
tego czego dotyczy projekt tj.:
- badań przemysłowych i prac rozwojowych,
- samych prac rozwojowych,
- czy w projekcie przewidziano prace przedwdrożeniowe,
- czy Wnioskodawca zamierza skorzystać z premii tj. podwyższyć intensywność pomocy publicznej.
W Instrukcji wypełniania wniosku w części II.2 została umieszczona poniższa tabela pokazująca
intensywność wsparcia w każdym z możliwych przypadków:
Maksymalna intensywność pomocy
na prace przedna badania na
badania na prace na
pracena prace przedStatus
wdrożeniowe –
przemysłow przemysłowe rozwojow rozwojowe
wdrożeniowe –
przedsiębiorcy
usługi doradcze
e
z uwzgl. premii e
z uwzg. premii de minimis
dla MŚP
Mikro

70 %

80 %

45 %

60 %

90%*

50%**

Małe

70 %

80 %

45 %

60 %

90%*

50%**

Średnie

60 %

75 %

35 %

50 %

90%*

50%**

* Maksymalna wartość pomocy na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis – 200 000 euro1 (wartość brutto
pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych).
** Maksymalna wartość pomocy na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP – 2 mln euro na
przedsiębiorcę.

8. Czy można wybrać więcej niż jednego podwykonawcę prac w projekcie?
Tak, można wybrać więcej niż jednego podwykonawcę.

1

W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów
– 100 000 euro.

Jednocześnie proszę zwrócić uwagę, iż w dokumentacji aplikacyjnej zostało zapisane, że wartość prac
realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:
a. 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac
rozwojowych;
b. 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych finansowanych
w ramach pomocy de minimis.
9. Czy wypracowane w wyniku realizacji projektu wyniki prac B+R będą mogły zostać wdrożone
przez inne przedsiębiorstwo wchodzące w skład grupy kapitałowej/jednostkę
organizacyjną? Jeśli tak, to jakie warunki powinny zostać spełnione?
Za wdrożenie wyników badań odpowiada Beneficjent tj. spółka podpisująca umowę o dofinansowanie.
Ciężar prowadzenia projektu, jego realizacji i wdrożenia wyników ciąży na Beneficjencie. Nie widzimy
możliwości aby wdrożenie prowadziła w zastępstwie Beneficjenta inna firma.
Możliwe to byłoby jedynie w przypadku sprzedaży na zasadach rynkowych (m.in. po cenie rynkowej i
z zachowaniem równego dostępu dla wszystkich przedsiębiorstw na rynku) innej spółce wyników
projektu – ale to jest traktowane jako jeden ze sposobów wdrożenia co należy opisać we wniosku o
dofinansowanie. Nie ma mowy tutaj o oddaniu „za darmo” lub „po kosztach” wyników projektu.
10. W ramach realizowanego projektu będziemy występować o opatentowanie pomysłu, na
który będziemy starali się o dotacje. Kto jest uprawniony do złożenia wniosku na taki patent:
przedsiębiorca, czy przedsiębiorca wespół z podwykonawcą (jednostką naukową)?
Zgodnie z zapisami Regulaminu przeprowadzania konkursu Wnioskodawcy przysługuje całość praw
majątkowych do wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych będących rezultatem projektu,
a umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać tej reguły.
Należy mieć na uwadze fakt (o fundamentalnym znaczeniu), iż Wnioskodawca podpisując umowę
o dofinansowanie zobowiązuje się do wdrożenia wyników prac B+R. Aby wdrożenie było możliwe,
Wnioskodawca powinien mieć prawo do dysponowania wynikami projektu (nie jest ono równoznaczne
z prawem ich własności), gdyż wszelkie ograniczenie tego prawa może postawić pod znakiem zapytania
możliwość ich wdrożenia.
Wnioskodawca powinien zatem zapewnić sobie możliwość swobodnego korzystania z praw
do wyników projektu tak, by współdzielenie ich z innym podmiotem nie zagroziło późniejszemu
wdrożeniu wyników projektu. Jeżeli korzystanie z praw do wyników projektu będzie ograniczone, może
zaistnieć sytuacja zagrażająca wdrożeniu ich do praktyki gospodarczej. Brak zabezpieczenia się
Wnioskodawcy przed takim ryzykiem poprzez odpowiednie zapisy w umowie z innym podmiotem
roszczącym sobie prawa do tych samych wyników może skutkować uniemożliwieniem wdrożenia.
W sytuacji, gdyby wdrożenie z powodu niemożności wykorzystania praw do wyników projektu okazało
się niemożliwe, może się to wiązać z naruszeniem postanowień umowy o dofinansowanie, które
wprost zobowiązują Wnioskodawcę do wdrożenia (analogicznie w przypadku szerokiego
rozpowszechniania wyników prac B+R).
W związku z powyższym, umowa między wnioskodawcą a podmiotem trzecim powinna szczegółowo
określać uprawnienia stron wynikające z istnienia współwłasności praw oraz zasady dotyczące
wykorzystywania wyników przez każdą ze stron umowy samodzielnie.
Warto także podkreślić, iż przekazanie części praw do projektu, na etapie wdrożenia, powinno się
odbyć na zasadach rynkowych.

11. Czy został określony maksymalny czas ile może trwać projekt? Czy zostało określone ile
maksymalnie może trwać 1 etap?
Realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji PO IR, tj. poza dzień 31 grudnia
2023 r. To Wnioskodawca decyduje, w zależności od zakresu projektu, jak długo trwa projekt oraz
poszczególne etapy.
Jednocześnie przypominamy, iż Wnioskodawca może rozpocząć realizację projektu przed
rozstrzygnięciem konkursu, z zastrzeżeniem, że koszty kwalifikowane projektu mogą być ponoszone
najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
12. Ile maksymalnie zadań może obejmować projekt?
W projekcie istnieje możliwość wyszczególnienia max. 8 etapów w ramach badań przemysłowych i prac
rozwojowych lub w ramach prac rozwojowych. Istotne jest zachowanie prawidłowego, logicznego
układu etapów i kolejności prowadzonych prac, ponieważ aspekt ten podlega ocenie.
Jednocześnie przypominamy, że nie jest możliwe łączenie badań przemysłowych, eksperymentalnych
prac rozwojowych ani prac przedwdrożeniowych w ramach tego samego etapu, rozumianego jako
wydzielony fragment prac realizowany w ramach projektu.
Badania przemysłowe muszą zakończyć się przed zakończeniem prac rozwojowych w projekcie.
Prace rozwojowe muszą zakończyć się przed zakończeniem prac przedwdrożeniowych w projekcie.
13. Czy udział kadry naukowo badawczej w projekcie jest obligatoryjny?
Zgodnie z zapisami Regulaminu dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują
badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie nakłada na Wnioskodawcę obowiązek wskazania
kadry naukowo – badawczej zaangażowanej w projekt oraz kadry zarządzającej projektem.
Wnioskodawca musi posiadać wszystkie kluczowe zasoby osobowe już na etapie składania wniosku
o dofinansowanie (Kierownik B+R, kluczowy personel B+R, Pozostały personel B+R, Kierownik
zarządzający projektem, Kluczowy personel do zarządzania projektem).
Współpraca z jednostkami badawczymi nie jest obligatoryjna.
14. Czy na etapie aplikowanie niezbędne jest posiadanie umowy warunkowej z podwykonawcą
lub kadrą B+R/kadrą zarządzającą projektem?
Na etapie aplikowania Wnioskodawca nie musi posiadać umów warunkowych z podwykonawcami pod
warunkiem, że prace B+R powierzone podwykonawcy nie mają kluczowego charakteru i nie kończą się
pierwszym kamieniem milowym.
Umowa podpisana z podwykonawcą powinna być umową warunkową na wykonanie konkretnych prac
w projekcie.
Wnioskodawca musi posiadać wszystkie kluczowe zasoby osobowe już na etapie składania wniosku o
dofinansowanie. Na etapie aplikowania dla: kierownika B+R, kluczowego personelu, kierownika
zarządzającego projektem oraz personelu do zarządzania projektem, Wnioskodawca musi posiadać
umowy o pracę/umowy zlecenie (dla pracowników aktualnie zatrudnionych) lub umowy warunkowe
(dla pracowników planowanych do zatrudnienia).
15. Czy umowy warunkowe należy załączyć w systemie na etapie składania wniosku o
dofinansowanie?

Umów warunkowych nie należy załączać w systemie. Umowy powinny być przechowywane przez
Wnioskodawcę.
16. Skąd można pobrać w pełni działający formularz wniosku? W dostępnym na stronie wzorze
nie działają rozwijane listy.
Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej, poprzez system informatyczny. Link do systemu
dostępny jest w zakładce konkursu. Dostępny na stronie konkursu plik ze wzorem jest jedynie
pomocniczy i nie posiada wszystkich funkcjonalności wniosku.
17. Czy Oświadczenie dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem systemu
informatycznego należy wysłać w oryginale do NCBR po złożeniu wniosku o dofinansowanie
w systemie?
Nie. Oświadczenie powinno być przechowywane u Wnioskodawcy. Stanowić będzie ono załącznik do
Umowy o dofinansowanie.
18. Czy istnieje formalny wzór umowy do wykorzystania i stosowania lub zakres formalnych
wymogów jakie powinny być zawarte w umowie z Podwykonawcą?
Na stronie konkursu znajduje się dokument pn. Zalecenia do zawieranych umów z podwykonawcami.
19. Czy Beneficjent może realizować projekt, jeżeli jego główny profil działalności nie pokrywa
się z tematyką projektu a Beneficjent chce rozszerzyć swój dotychczasowy profil o nowy
obszar działań?
Zgodnie z zasadami konkursu 1/1.1.1/2018 o dofinansowanie może ubiegać się każdy podmiot
spełniający kryterium mikro, małego, średniego przedsiębiorstwa, zarejestrowany i prowadzący
działalność na terenie RP.
Jednakże, należy mieć na uwadze, że wszystkie podmioty ubiegające się o wsparcie obowiązują takie
same zasady. Oznacza to, że także nowopowstałe przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa
rozpoczynającego działalność w zupełnie innej branży muszą wykazać we wniosku o dofinansowanie,
iż będą one w stanie zrealizować projekt (m.in. zapewnić odpowiednią kadrę badawczą, zasoby
techniczne i finansowe).
20. Proszę o rozpatrzenie poniższej konstrukcji projektu w działaniu 1.1.1 POIR:
1.
Wnioskodawca zleca prace B+R o wartości 2 mln zł jednostce naukowej, która będzie
je realizować w woj. Mazowieckim
2.
Wnioskodawca będzie realizował samodzielnie prace o wartości 2 mln zł (czyli
projekt total = 4 mln zł), z czego:
2a. prace o wartości 0,9 mln zł będą realizowane w woj. mazowieckim,
2b. prace o wartości 1,1 mln zł będą realizowane w woj. śląskim.
Mam poniższe pytania do tej konstrukcji:
•
Czy taki projekt może uzyskać dofinansowanie w ramach bieżącym konkursie 1.1.1
POIR? Jeśli nie to dlaczego, jakie zapisy dokumentacji na to wskazują?
•
Czy koszty poniesione w woj. mazowieckim będą kosztami kwalifikowanymi?
•
Czy miejsce realizacji tego projektu znajduje się w woj. śląskim?
Zgodnie z RK § 2 ust. 5 „Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w województwie innym niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych)[1]. W
przypadku zlecenia w ramach projektu realizacji usług zagranicznemu podwykonawcy, warunek uznaje
się za spełniony.

[1] Przez miejsce realizacji projektu należy rozumieć:
1)
miejsce prowadzenia największej wartościowo części badań przemysłowych i prac
rozwojowych (samodzielnie przez Wnioskodawcę, a nie podwykonawcę);
2)
jeśli powyższe nie jest możliwe – miejsce prowadzenia najistotniejszej części badań
przemysłowych i prac rozwojowych (samodzielnie przez Wnioskodawcę, a nie podwykonawcę);
3)
jeśli powyższe nie jest możliwe – miejsce wdrożenia rezultatów prac B+R (miejsce inwestycji);
4)
jeśli powyższe nie jest możliwe – miejsce właściwe dla siedziby Wnioskodawcy.”
Wnioskodawca sam wskazuje miejsce realizacji projektu, kierując się powyższymi zapisami
Regulaminu. Podstawową zasadą jest określenie miejsca realizacji na podstawie wartości
realizowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych. Jeśli na tej podstawie trudno jednoznacznie
wskazać miejsce realizacji (np. ze względu na zbliżoną wartość badań przemysłowych i prac
rozwojowych w różnych lokalizacjach) należy kierować się zasadą opisaną w pkt 2, tj. Wnioskodawca
wskazuje miejsce realizacji na podstawie istotności realizowanych prac dla projektu. W praktyce w
danym miejscu realizacji mogą być realizowane badania i prace zarówno o największej wartości jak i
istotności.
W Regulaminie mowa jest o największej wartościowo części badań przemysłowych i prac rozwojowych
(nie ma mowy o jakimś minimalnym/maksymalnym procentowym udziale), w związku z tym w
przywołanym przykładzie 51% jest największe wartościowo.
21. Jaki nr naboru musi podać Wnioskodawca, żeby umieści ogłoszenie w bazie
konkurencyjności?
Numer naboru tworzony jest według następującego schematu:
oznaczenie PO; oś, działanie, poddziałanie; oznaczenie NCBR; nr konkursu i rok naboru.
Numer naboru dla konkursu 1/1.1.1/2018 to: POIR.01.01.01-IP.01-00-001/18

