
 
 

FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ – PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

1) Czy w ramach kosztów kwalifikowanych operacji można wskazać koszt wynajmu maszyny 

niezbędnej do przeprowadzenia określonych prac badawczych, w sytuacji gdy Wnioskodawca nie 

dysponuje tego typu sprzętem. Katalog kosztów, w odniesieniu do kosztów aparatury i sprzętu, nie 

precyzuje czy chodzi o koszty zakupu, wynajmu, leasingu. 

 

TAK. Dokumentacja konkursowa w ramach projektu grantowego „Fundusz Badań i Wdrożeń” 

pozostaje w zgodzie z postanowieniami obowiązującej wersji Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 19 lipca 2017 r. 

(MR/H 2014-2020/23(3)07/2017).  

Wytyczne w pkt. 6.12.1) stanowią, że koszty pozyskania środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu mogą zostać uznane za 

kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania 

środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu 

z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing 

itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu. 

Wymóg uzasadnienia pozyskania dotyczy wyłącznie środków trwałych i wartości niematerialnych 

i prawnych o wartości początkowej równej lub wyższej niż 3 500 PLN netto. Uzasadnienie nie musi być 

sporządzane indywidualnie do każdego środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej, tzn. 

może dotyczyć grupy środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych o tym samym 

przeznaczeniu. 

Zgodnie z pkt. 6.12.3.2 Wytycznych wydatki poniesione w związku z zastosowaniem innych technik 

finansowania kwalifikują się do współfinansowania z funduszy strukturalnych i FS, jeśli zostaną 

spełnione następujące warunki: 

a) wydatki związane z zastosowaniem technik finansowania zostaną wskazane we 

wniosku o dofinansowanie projektu oraz zostaną odpowiednio udokumentowane 

w toku realizacji projektu, 

b) zastosowanie tych technik finansowania jest najbardziej efektywną metodą 

pozyskania danego dobra. 

-------------------------------- 

 

2) Czy konieczne jest uzyskanie wpisu do KRS spółki przed 31 stycznia. Z tego co widziałem to 

we wniosku nie podaje się nr KRS jedynie NIP i REGON, których uzyskania jesteśmy pewni 

do 31 stycznia. Jedyne ryzyko (chociaż z tego co się orientowaliśmy to niewielkie) mamy 

w przypadku wpisu do KRS. Czy będzie to brane pod uwagę podczas oceny formalnej? Czy można 

przesłać stosowne oświadczenie w tej sprawie? 

 

TAK. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu wewnętrznego KPAI dla organizacji konkursów 

w ramach FBiW (kryterium 2.1 formalnej dopuszczalności Grantobiorcy) oraz Instrukcją wypełniania 

wniosku o dofinansowanie (s. 6) w ramach FBiW wsparcie może być udzielone przedsiębiorcom 

w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014, prowadzącym działalność 



 
gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną stosownym wpisem 

do właściwego rejestru (KRS lub CEIDG), mającym siedzibę lub oddział albo adres głównego miejsca 

wykonywania działalności (w przypadku osób fizycznych) na terytorium województwa kujawsko-

pomorskiego. Spełnienie kryterium zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu wewnętrznego KPAI 

dla organizacji konkursów w ramach FBiW będzie weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji 

projektowej i publicznie dostępnej dokumentacji rejestrowej. 

--------------------------------- 

 

 

3) Załącznik nr 4: Informacja o sytuacji finansowej grantobiorcy (jeśli dotyczy), czy ten punkt 

odnosi się również do nowo powstałych przedsiębiorstw?  

 

NIE. Do wniosku o dofinansowanie złożonego w wersji papierowej należy załączyć kopie sprawozdań 

finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzonych zgodnie z przepisami 

o rachunkowości, jeśli Grantobiorca jest zobowiązany do ich sporządzania, na podstawie przepisów 

Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) – 

dalej: uor. Zgodnie z art. 52 ust. 1. uor kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego 

sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je 

właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami 

statutu lub umowy. Pod pojęciem „dzień bilansowy” rozumie się zgodnie z uor dzień, na który 

jednostka sporządza sprawozdanie finansowe. 

Nowo powstałe przedsiębiorstwo powinno w tym zakresie przedłożyć zamiast sprawozdań 

finansowych oświadczenie o braku obowiązku ich sporządzania z uwagi na okres funkcjonowania. 

---------------------------------- 

 

 

4) Jaki jest maksymalny okres realizacji projektu?  

 

Okres kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach FBiW dla modułu 1. obejmuje termin od 

dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, nie później niż do dnia 31 października 2019 r. 

z zastrzeżeniem, że okres realizacji przedsięwzięcia nie może być dłuższy niż 9 miesięcy od dnia 

podpisania umowy o powierzenie grantu. 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu wewnętrznego KPAI dla organizacji konkursów w ramach 

FBiW (kryterium 3.2 formalnej dopuszczalności przedsięwzięcia) okres realizacji przedsięwzięcia 

winien mieścić się w okresie kwalifikowalności wydatków wskazanym w Regulaminie wewnętrznym 

KPAI dla organizacji konkursów w ramach FBiW. Rozpoczęcie i zakończenie realizacji przedsięwzięcia 

są zgodne z warunkami wskazanymi w Regulaminie. 

W przypadku uzyskania akceptacji Instytucji Zarządzającej dla starań podjętych przez KPAI 

sp. z o. o. na rzecz przedłużenia okresu kwalifikowalności stosowny komunikat zostanie podany do 

wiadomości Grantobiorców jako integralna część dokumentacji konkursowej. 

------------------------------------ 

 

 

 



 
 

 

5) Czy możliwe jest realizowanie projektu w partnerstwie - MSP z MSP przy zleceniu 

podwykonawstwa jednostce naukowej? 

 

NIE. Zgodnie z §1 pkt. 11 Regulaminu wewnętrznego KPAI dla organizacji konkursów w ramach FBiW 

pod pojęciem Grantobiorcy należy rozumieć przedsiębiorcę prowadzącego działalność i mającego 

siedzibę, oddział lub adres głównego miejsca wykonywania działalności (w przypadku osób 

fizycznych) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, spełniającego warunki opisane 

w Regulaminie, wybranego w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez KPAI w ramach FBiW, 

zgodnie z art. 35 ust. 3 Ustawy wdrożeniowej. 

---------------------------------- 

 

 

6) Czy jest możliwe zakupienie aparatury/sprzętu do prawidłowej realizacji projektu jeśli 

będzie on wykorzystywany w 100% (tylko i wyłącznie na potrzeby projektu) i przez cały okres 

realizacji? Oczywiście mając na uwadze 20% limit, tzn. iż koszty zakupu tego sprzętu nie przekroczą 

20% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. 

 

TAK. Dokumentacja konkursowa w ramach projektu grantowego „Fundusz Badań i Wdrożeń” 

pozostaje w zgodzie z postanowieniami obowiązującej wersji Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 19 lipca 2017 r. 

(MR/H 2014-2020/23(3)07/2017).  

Wytyczne w pkt. 6.12.1) stanowią, że koszty pozyskania środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu mogą zostać uznane za 

kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania 

środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu 

z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing 

itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu. 

-------------------------------- 

 

 

7) Kwalifikowalność wydatków jest tylko do końca października 2019 r. Nie jest to dużo czasu, 

aby przejść większość poziomów gotowości technologicznej. W takiej sytuacji mam pytanie - czy 

oczekuje się, że wnioskodawcy  osiągną IX, ostatni TRL, czy może być np. tak, że w ramach grantu  

zrobimy tylko np. III TRL i na tym zakończymy? 

 

NIE. Regulamin wewnętrzny KPAI dla organizacji konkursów w ramach FBiW nie określa do którego 

poziomu gotowości technologicznej powinien dojść Grantobiorca realizując swoje przedsięwzięcie. 

Niemniej jednak we wniosku o dofinansowanie należy określić realne i potencjalne ryzyka 

wykonalności przedsięwzięcia oraz sposoby jego niwelowania. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 

Regulaminu wewnętrznego KPAI dla organizacji konkursów w ramach FBiW (kryteria oceny 

merytorycznej jakościowej – wykonalność przedsięwzięcia) przerwanie realizacji przedsięwzięcia oraz 



 
rezygnacja z wdrożenia wyników prac B+R nie skutkuje koniecznością zwrotu środków wyłącznie w 

przypadku, gdy w trakcie realizacji prac B+R okaże się, że dalsze prace nie doprowadzą do 

osiągnięcia zakładanych wyników, bądź gdy po zakończeniu prac B+R wdrożenie okaże się bezcelowe 

z ekonomicznego punktu widzenia. 

----------------------------------- 

 

 

8) Czy ograniczenie 200 tys. euro na przedsiębiorstwo obowiązuje dopiero na etapie 

przyznawania dofinansowania? To znaczy, czy można złożyć np. 2 wnioski, których łączna kwota 

wnioskowanego dofinansowania przekroczy 200 tys. euro, a w przypadku pozyskania 

dofinansowania dla obu tych wniosków, ustalić kwotę dofinansowania na odpowiednio niższym 

poziomie - tak, aby nie przekroczyć limitu 200 tys. euro na firmę?  

 

TAK. Zgodnie z §6 ust. 3 oraz §15 ust. 2 Regulaminu wewnętrznego KPAI dla organizacji konkursów 

w ramach FBiW jeden podmiot może występować jako Grantobiorca maksymalnie trzech 

przedsięwzięć z zastrzeżeniem, że zgłaszane przedsięwzięcia nie mogą dotyczyć tych samych zadań, 

na które podmiot otrzymał wsparcie ze środków publicznych (unijnych) lub ubiega się o wsparcie ze 

środków publicznych (unijnych) a także, że dofinansowanie na jedno przedsiębiorstwo w ramach 

FBiW nie może przekroczyć wyrażonej w PLN równowartości 200 tys. euro. W przypadku, gdy 

Grantobiorca złoży więcej niż trzy wnioski o dofinansowanie w ramach jednego modułu, 

rozpatrywane będą tylko trzy pierwsze wnioski o dofinansowanie w kolejności wpływu (decyduje data 

dostarczenia do KPAI w wersji papierowej). 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu wewnętrznego KPAI dla organizacji konkursów w ramach 

FBiW (kryterium 3.3 formalnej dopuszczalności przedsięwzięcia) maksymalna wartość wsparcia 

wyrażona w PLN może ulec zmianie w zależności od wysokości przyjętego kursu euro w momencie 

podpisywania umowy o powierzenie grantu, z zastrzeżeniem, że nie może ona być wyższa niż 

wnioskowana na etapie składania wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia. 

 

 

---------------------------------- 

9) Proszę o informację, czy limit 200 tys. euro dotyczy łącznie całego wsparcia w ramach FBiW - 

tzn. czy dofinansowanie na jedno przedsiębiorstwo w ramach wszystkich naborów FBiW nie może 

przekroczyć 200 tys. euro? 

 

TAK. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 

r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające 

rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 

1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a 

także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012, tzw. Omnibus Regulation, w art. 272 

pkt. 2 wprowadza zmiany w art. 2 pkt. 10 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, zgodnie z którymi 

kwota pomocy dla poszczególnych przedsiębiorstw w projektach inicjowanych i realizowanych 

przez beneficjenta, którym jest podmiot udzielający pomocy, musi być niższa niż 200 000 euro. 

 

------------------------------------ 



 
 

 

10) Czy koszty sporządzania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej projektu są 

refundowane? 

 

NIE. Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem zostały określone w Załączniku nr 3 do 

Regulaminu wewnętrznego KPAI dla organizacji konkursów w ramach FBiW. 

 

------------------------------------ 

 

 

11)  Czy koszty budowy prototypu nowego produktu w celu jego przetestowana są 

refundowane? 

 

TAK. Budowa prototypu mieści się w zakresie prowadzenia badań aplikacyjnych oraz prac 

rozwojowych dopuszczalnym przez art. 4 ust. 2 i ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) , tzw. Konstytucji dla nauki. 

 

---------------------------------- 

 

12) Czy prototyp nowego produktu po testach może być wykorzystywany w dalszej działalności 

Beneficjenta? 

 

TAK. Zgodnie z §1 pkt. 18 Regulaminu wewnętrznego KPAI dla organizacji konkursów w ramach FBiW 

pod pojęciem komercjalizacji wyników prac B+R należy rozumieć wdrożenie wyników prac B+R we 

własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników 

przedsięwzięcia w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. 

 

----------------------------------- 

 

13) Czy istnieje możliwość pozyskania od Państwa załącznika nr 1 do wniosku o 

dofinansowanie w ramach FBiW - moduł 1 w wersji edytowalnej? Czy w przypadku braku takiej 

możliwości należy wypełnić załączniki konkursowe odręcznie? 

 

NIE. Z uwagi na dużą liczbę błędów popełnianych przez Grantobiorców przy maszynowym 

wypełnianiu przedmiotowego Załącznika w ramach poprzedniego naboru wniosków 

o dofinansowanie, prosimy o ręczne wypełnianie tego Załącznika. 

Jednocześnie zwracamy uwagę Grantobiorców na konieczność parafowania wszystkich stron 

przedmiotowego Załącznika oraz podpisania go w odpowiednim miejscu przez uprawnioną do tego 

osobę reprezentującą Grantobiorcę 

 

----------------------------------- 

 

 



 
14) Czy pomoc udzielana w ramach tego konkursu jest pomocą de minimis? 

 

Zgodnie z §13 pkt. 5 Regulaminu wewnętrznego KPAI dla organizacji konkursów w ramach FBiW 

pomoc publiczna będzie udzielana w oparciu o odpowiednie w tym zakresie przepisy, dotyczące m.in. 

intensywności pomocy. Wsparcie będzie udzielane w ramach modułu 1: Prowadzenie prac badawczo-

rozwojowych przez przedsiębiorstwa w oparciu o zasady Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania 

przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1075, z późn. zm.) oraz 

o postanowienia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 488). 

 

----------------------------------- 

 

15) Ile wynosi orientacyjny czas między ogłoszeniem wyników konkursu a podpisaniem umowy 

o dofinansowanie? 

 

Jest to czas niezbędny na przygotowanie umów o powierzenie grantu przez KPAI sp. z o. o. 

Jednocześnie Grantobiorca jest zobowiązany do uzupełnienia wszystkich dokumentów i oświadczeń 

niezbędnych do zawarcia umowy o powierzenie grantu. Po zakończeniu procesu oceny i ogłoszeniu 

wyników naboru wniosków o dofinansowanie zostanie podany dokładny czas, w którym nastąpi 

podpisanie umów. 

--------------------------------- 

 

16) Czy podana w załączniku nr 3 do regulaminu informacja nt. poziomu dofinansowania na 

prace rozwojowe dla małych przedsiębiorstw jest prawidłowa?   

 

TAK. Zgodnie z załącznikiem 3 do Regulaminu wewnętrznego KPAI dla organizacji konkursów 

w ramach FBiW, możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania została oparta o mechanizm 

warunkowy mający zastosowanie wtedy, kiedy Grantobiorca zadeklaruje we wniosku 

o dofinansowanie, że wyniki przedsięwzięcia będą szeroko rozpowszechniane podczas konferencji 

naukowych, za pośrednictwem publikacji naukowych i popularnonaukowych, ogólnodostępnych baz 

danych bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego, zgodnie z art. 25 ust. 6 lit. b) pkt. ii) 

Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187/1 

z 26.6.2014). Przedmiotowe Rozporządzenie w art. 25 ust. 6 lit. a) stanowi, że intensywność pomocy 

można zwiększyć do maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych w następujący sposób: 

o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw oraz o 20 punktów procentowych 

w przypadku małych przedsiębiorstw. Jednoczesne zastosowanie obu maksymalnych dopuszczalnych 

pułapów intensywności wsparcia spowodowałoby przekroczenie dozwolonego limitu o 5 proc. 

w przypadku badań przemysłowych (aplikacyjnych wg tzw. Konstytucji dla nauki) i byłoby tym samym 

niezgodne z postanowieniami przedmiotowego Rozporządzenia. 

---------------------------------- 



 
 

 

17) Czy w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” - moduł 1 Prowadzenie prac badawczo-

rozwojowych przez przedsiębiorstwa można korzystać zarówno z pomocy de minimis, jak i pomocy 

publicznej. 

 

TAK, ale nie jednocześnie w ramach jednego przedsięwzięcia. To Grantobiorca określa we wniosku 

o dofinansowanie jaki rodzaj pomocy zostanie zastosowany w przypadku jego przedsięwzięcia. 

Zgodnie z §13 pkt. 5 Regulaminu wewnętrznego KPAI dla organizacji konkursów w ramach FBiW 

pomoc publiczna będzie udzielana w oparciu o odpowiednie w tym zakresie przepisy, dotyczące m.in. 

intensywności pomocy. Wsparcie będzie udzielane w ramach modułu 1: Prowadzenie prac badawczo-

rozwojowych przez przedsiębiorstwa w oparciu o zasady Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania 

przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1075, z późn. zm.) oraz 

o postanowienia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. 

w  sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 488). 

 

----------------------------------- 

 

 

18) Czy w ramach kategorii „koszty personelu” zawierać się mogą również osoby  świadczące 

usługi na podstawie umów B2B   („samozatrudnieni”), wyłonieni i podejmujący współpracę w 

ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności? 

 

TAK. Zgodnie z pkt. 6.15.2 obowiązującej wersji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 19 lipca 2017 r. (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017) 

wynagrodzenie osoby samozatrudnionej jest kwalifikowalne pod warunkiem wyraźnego wskazania 

tej formy zaangażowania oraz określenia zakresu obowiązków tej osoby w zatwierdzonym wniosku o 

dofinansowanie. 

 

-------------------------------- 

 

 

19) Czy limit 200 000,00 euro dla planowanego przedsięwzięcia pomniejszyć należy  o wartość 

wsparcia pozyskanego  w ramach realizowanego już projektu?  

 

TAK. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 

r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające 

rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 

1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, 

a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012, tzw. Omnibus Regulation, w art. 272 



 
pkt. 2 wprowadza zmiany w art. 2 pkt. 10 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, zgodnie z którymi 

kwota pomocy dla poszczególnych przedsiębiorstw w projektach inicjowanych i realizowanych 

przez beneficjenta, którym jest podmiot udzielający pomocy, musi być niższa niż 200 000 euro. 

 

-------------------------------- 

 

 

20) Zgodnie z regulaminem okres realizacji projektu nie może przekraczać 9 m-cy od dnia 

podpisania umowy. Czy jeśli zdecydujemy się rozpocząć projekt po dniu złożenia wniosku to może 

on trwać 12m-cy zakładając ok 3 m-cy na ocenę ? 

 

TAK. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. 

Urz. UE L 187 z 26.6.2014 ze zm.) mamy w tym przepadku do czynienia z tzw. efektem zachęty. 

Należy przez to rozumieć warunek niezbędny do spełnienia przez Grantobiorców ubiegających się 

o dofinansowanie w ramach schematu pomocy publicznej wynikającej z Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania 

podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności 

w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1075). 

Uznaje się, że pomoc przyznana przedsiębiorstwom wywołuje efekt zachęty, jeśli Grantobiorca 

złożył pisemny wniosek o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad przedsięwzięciem lub 

rozpoczęciem działalności. 

 

 

------------------------------------- 

21) Czy są może jeszcze inne kryteria według Państwa na które powinienem szczególnie 

zwrócić uwagę jako nowo utworzone przedsiębiorstwo? 

 

NIE. Wszystkie kryteria i zasady dotyczące tworzenia i składania wniosków o dofinansowanie 

w ramach „Funduszu Badań i Wdrożeń” zostały określone w dokumentacji konkursowej, na którą 

składają się: Ogłoszenie o konkursie, Regulamin wewnętrzny KPAI dla organizacji konkursów 

w ramach FBiW, Załączniki i Komunikaty podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

www.kpai.pl Nie istnieją żadne inne, pozaregulaminowe kryteria. 

 

--------------------------------------- 

 

22) Czy wykonawcą badań w ramach naszego przedsięwzięcia może być nie uczelnia, czy 

instytut badawczy, ale inne przedsiębiorstwo prowadzące działalność B+R? 

 

TAK. Wykonawcami badań mogą być podmioty wchodzące w skład systemu szkolnictwa wyższego 

i nauki, który zgodnie z art. 7. ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (tzw. Konstytucja dla nauki) tworzą również „inne podmioty prowadzące głównie działalność 

naukową w sposób samodzielny i ciągły”. 

--------------------------------------- 



 
 

 

 

23) Załącznik do wniosku sprawozdanie finansowe ma być podpisany za zgodność 

z oryginałem. Czy dopuszczają Państwo wpisanie na pierwszej stronie adnotację „za zgodność od 

str. … do str…” i parafki na stronach pozostałych? 

 

TAK. Jak najbardziej jest to możliwe rozwiązanie do zastosowania. 

 

--------------------------------------- 

 

24) Proszę o informację, czy wykazanie wskaźników rezultatu we wniosku o dofinansowanie 

jest obligatoryjne? Czy w przypadku gdy żaden ze wskaźników rezultatu nie dotyczy projektu 

możliwe jest niewykazywanie wskaźników rezultatu we wniosku o dofinansowanie? Czy też należy 

wybrać wskaźniki i w wartości docelowej wykazać 0? 

 

TAK. Wskaźniki obowiązkowe zostały wymienione w Załączniku nr 1 do instrukcji wypełniania 

wniosku o dofinansowanie. W przypadku pozostałych wskaźników należy je zaznaczyć, a jako 

wartość docelową przyjąć „0” („zero”). 

--------------------------------------- 

 

 

25) Czy Grantobiorca wraz z przedsiębiorstwem powiązanym/przedsiębiorstwami 

powiązanymi może złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie? Czy też każde z 

przedsiębiorstw powiązanych może złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie? 

 

TAK. Zgodnie z §6 ust. 3 Regulaminu wewnętrznego KPAI dla organizacji konkursów w ramach FBiW 

jeden podmiot może występować jako Grantobiorca maksymalnie trzech przedsięwzięć, z 

zastrzeżeniem, że zgłaszane przedsięwzięcia nie mogą dotyczyć tych samych zadań, na które podmiot 

otrzymał wsparcie ze środków publicznych (unijnych) lub ubiega się o wsparcie ze środków 

publicznych (unijnych). Dotyczy to również przedsiębiorstw powiązanych. W przypadku, gdy 

Grantobiorca złoży więcej niż trzy wnioski o dofinansowanie rozpatrywane będą tylko trzy pierwsze 

wnioski o dofinansowanie w kolejności wpływu (decyduje data dostarczenia do KPAI w wersji 

papierowej). 


