
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014–2020

Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich 

wdrożenia

Typ projektu: Infrastruktura B+R ”

Rzeszów, 13 października 2016 r

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego



NAJWAŻNIEJSZE TERMINY:

Nabór wniosków rozpoczyna się 

30 września 2016 r. od godziny 8:00

Wnioski składane są w terminie do

29 grudnia 2016 r. do godziny 15:30



Rozpoczęcie realizacji projektu: 

po złożeniu wniosku o dofinansowanie

Rozpoczęcie realizacji projektu = rozpoczęcie robót budowlanych 

związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do 

zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja 

staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. 

Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń 

i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie 

prac. 



Zakończenie realizacji projektu: do 30.06.2019 r. 

Przez zakończenie realizacji projektu rozumie się datę złożenia 

wniosku o płatność końcową. 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2017 r.
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PODMIOTY UPRAWNIONE DO WSPARCIA

a) Przedsiębiorstwo – podmiot, o którym mowa w art.4 ustawy

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z

2015 r. poz. 584, z późn. zm.)

Status przedsiębiorstwa jest weryfikowany zarówno na etapie oceny

projektu, jak również przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

b) Instytucja otoczenia biznesu – mikro, mały lub średni przedsiębiorca a

także inny przedsiębiorca, bez względu na formę prawną, który nie

działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe i prowadzi

działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju

przedsiębiorczości.



Do instytucji otoczenia biznesu zaliczamy przed wszystkim: agencje rozwoju 

regionalnego i lokalnego, ośrodki wspierania     przedsiębiorczości (biznesu), 

centra przedsiębiorczości, izby przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze, 

fundusze, organizacje reprezentujące przedsiębiorców, klastry, instytucje 

proinnowacyjne działające na rzecz innowacyjności, centra transferu 

technologii, instytuty i ośrodki badawczo-rozwojowe, inkubatory 

przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne, parki naukowo-

technologiczne, parki przemysłowe.
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C) zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co powinno 

mieć odzwierciedlanie wpisem w odpowiednim rejestrze; w przypadku 

przedsiębiorstw: w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

d) posiadać siedzibę lub oddział (w przypadku osób fizycznych 

prowadzących indywidualną działalność – główne miejsce 

wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania 

działalności) na terenie województwa podkarpackiego na dzień złożenia 

pierwszego wniosku o płatność. 
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Przez oddział (analogicznie – dodatkowe miejsce wykonywania działalności) należy 

rozumieć wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności, wykonywaną 

przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem 

wykonywania działalności. Oddział/siedziba/miejsce wykonywania działalności musi 

być potwierdzona wpisem we właściwym rejestrze lub ewidencji na moment złożenia 

pierwszego wniosku o płatność.



Rodzaje projektów podlegających 

dofinansowaniu

Wsparcie uzyskają wyłącznie projekty, które przyczyniają się do rozwoju 

województwa podkarpackiego.

Przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wsparcie projektów polegających na

stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w

przedsiębiorstwach. W ramach tego typu projektów wzmacniane będą

instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez

inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt i inne niezbędne

wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług.
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Instytucje otoczenia biznesu mogą ubiegać się o wsparcie projektów

polegających na stworzeniu lub rozwoju infrastruktury otoczenia biznesu

ukierunkowanej na świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw (m.in.

wykonywanie zleconych prac badawczych, a także udostępnianie w

formie dzierżawy lub najmu infrastruktury B+R).



Projekty przedsiębiorstw  będą wspierane pod  warunkiem, że 

wnioskodawca przedstawi kompletny, wiarygodny i realny plan prac B+R, 

o którym mowa w ust. 7 pkt 13 lit a) i b) Regulaminu konkursu .

Projekty instytucji otoczenia biznesu będą wspierane pod warunkiem, 

że:

a) inwestycja ta stanowić będzie uzupełnienie istniejących zasobów 

i wynika z zapotrzebowania firm technologicznych na podobną 

infrastrukturę B + R, 

b) inwestycja we wspólną, niezbędną infrastrukturę B + R i jej lokalizacja  

w IOB przyczyni się do redukcji kosztów poszczególnych przedsiębiorstw 

związanych z zakupem podobnej infrastruktury, 



inkubacji firm i dalszego prowadzenia prac B + R i jest niezbędna do

realizacji wysokiej jakości usług proinnowacyjnych,

c) przedmiotowa infrastruktura będzie udostępniona na przejrzystych i

niedyskryminacyjnych warunkach wszystkim zainteresowanym

podmiotom,

d) Instytucja otoczenia biznesu przedstawi plan wykorzystania

infrastruktury B+R, o którym mowa w ust. 7 pkt 13 lit b).



WYKLUCZENIA

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 651/2014 pomoc nie może być udzielana

między innymi w następujących sektorach:

a) hutnictwa żelaza i stali,

b) węglowym, 

c) budownictwa okrętowego, 

d) włókien syntetycznych, 

e) transportu i infrastruktury z nim związanej, 

f) wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury, 



g) rybołówstwa i akwakultury,

h) produkcji podstawowej produktów rolnych,

i) przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych

w załączniku nr I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jeżeli:

- wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich

produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na

rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą,

- przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub

w całości producentom surowców,



j) na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw

członkowskich, tzn. nie jest możliwe udzielenie pomocy bezpośrednio

związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem

i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi

lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi

z prowadzeniem działalności wywozowej,

k) pomoc nie może być uzależniona od wykorzystywania towarów produkcji

krajowej uprzywilejowanych względem towarów przywożonych z zagranicy,

l) na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych.



Zgodnie z Rozporządzeniem nr 1301/2013 pomoc nie może być udzielana 
na inwestycje dotyczące:

a) wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu 

i wyrobów tytoniowych,

b) likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych,

c) redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań

wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE,

d)   infrastruktury portów lotniczych



Wsparcia nie otrzymają projekty realizowane w zakresie sektora leśnictwa

określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020 (DZ. U.

z 2014 r., poz. 878).

Wsparcie nie będzie udzielane podmiotom:

a) na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający

z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną

z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym,



b) spełniającym przesłanki przedsiębiorstwa znajdującego się

w trudnej sytuacji zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 18

Rozporządzenia nr 651/2014,

c) podlegającym wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania na

podstawie:

- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.),

- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz. U. z 2012 r., poz. 769),
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POZIOM DOFINANSOWANIA

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych,

dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowanych,

dla dużego przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowanych.

.
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Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu 

80 000 000 PLN

Decyzją IZ RPO WP wskazana kwota może ulec zwiększeniu, 
przy zachowaniu zasady równego traktowania wnioskodawców

.
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Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych 
wynosi:

minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 
200 000 PLN,

maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu:
30 000 000 PLN.

• .



KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

• Katalog wydatków kwalifikowanych oraz wydatki niekwalifikowalne 

a także zasady ponoszenia wydatków zostały określone w Wytycznych 

Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR),

• Środki dofinansowania zostaną przekazane beneficjentom w formie 
refundacji.

• W przypadku niniejszego konkursu nie ma zastosowania instrument 
cross-financingu. 

• Kwalifikowane są wydatki poniesione przez Wnioskodawcę po złożeniu 
wniosku o dofinansowanie.
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Wydatki kwalifikowalne

1. nabycie nowych środków trwałych, na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle 

związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone 

w rejestr środków trwałych Beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako 

wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości,

2. nabycie wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji 

oprogramowania ściśle związanego z realizacją projektu i nabytymi środkami 

trwałymi (w przypadku dużych przedsiębiorstw koszty wartości niematerialnych 

i prawnych są kwalifikowalne jedynie do wysokości 50% całkowitych wydatków 

kwalifikowalnych),
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3. roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej 

realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są 

realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane,

4. spłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego nowych środków trwałych 

do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy 

leasingu,

5. nabycie środków transportu z podgrupy nr 78 KŚT. 
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Wydatki niekwalifikowalne

1. części zamienne aparatury naukowo-badawczej, maszyn 
i urządzeń przeznaczone na wymianę części zużytych,

2. roboty budowlane wykonywane systemem gospodarczym,

3. roboty budowlane dodatkowe i uzupełniające,

4. nabycie używanych środków trwałych,

5. roboty budowlane związane z remontem budynków,

6. nabycie środków transportu z wyjątkiem podgrupy nr 78 KŚT,

7. wydatki poniesione na dokumentację niezbędną do przygotowania 
projektu (m.in.: biznesplan, raport oddziaływania na środowisko, operat 
szacunkowy),



• zakup usług szkoleniowych z wyłączeniem instruktażu związanego 
z obsługą zakupionej aparatury naukowo-badawczej, maszyn 
i urządzeń niezbędnych do prowadzenia badań,

• wydatki na wynagrodzenia dla personelu, nagrody, premie, dodatki, itp.,

• zakup usług doradczych,

• wydatki poniesione na działania informacyjno – promocyjne,

• wydatki poniesione w formie leasingu operacyjnego i zwrotnego,

• faktoring,

• wydatki rozliczane w drodze kompensaty,

• wydatki zgodnie z zapisami podrozdziału 6.3 niniejszych Wytycznych.

26



27

Miejsce realizacji projektu

Dofinansowanie udzielane będzie wyłącznie projektom o charakterze stacjonarnym, 

tj. projektom o dokładnie określonej lokalizacji na terenie województwa 

podkarpackiego.

Infrastruktura nabyta w ramach projektu musi być zlokalizowana

w województwie podkarpackim.



DODATKOWE WARUNKI

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach 

niniejszego konkursu. 

W przypadku większej liczby złożonych wniosków 

o dofinansowanie przez tego samego wnioskodawcę – wszystkie 

wnioski zostaną odrzucone.

28



29

W okresie od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia podpisania umowy o 

dofinansowanie projektu nie jest możliwa zmiana struktury prawno – organizacyjnej 

wnioskodawcy polegająca na: przekształceniu, podziale, łączeniu, uzyskaniu lub utracie 

osobowości (podmiotowości) prawnej, wniesieniu aportem przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części. 

Naruszenie przedmiotowego zakazu skutkuje wyłączeniem wnioskodawcy z możliwości 

dofinansowania i odmową podpisania umowy o dofinansowanie, natomiast w 

przypadku, gdy ww. okoliczności wyjdą na jaw po podpisaniu umowy o 

dofinansowanie, to tego rodzaju sytuacja może skutkować rozwiązaniem umowy o 

dofinansowanie i koniecznością zwrotu dofinansowania. 
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Wsparcie nie będzie udzielane wnioskodawcom prowadzącym

lub zamierzającym w ramach realizacji projektu do prowadzenia działalności

gospodarczej na zasadach systemu franczyzowego.
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W przypadku dużych przedsiębiorstw wsparcie będzie uzależnione od spełnienia 

dodatkowych warunków tj.:

a)warunku dyfuzji innowacji albo współpracy dużego przedsiębiorstwa 

z MŚP, jednostką naukową lub organizacją pozarządową lub instytucję badawczą. 

b)zapewnienia, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby 

miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy na terytorium UE. 

Wykluczone są projekty polegające na zakupie infrastruktury wykorzystywanej do 

celów innych niż prace B + R.
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PROCEDURA OCENY I WYBORU WNIOSKÓW

1)Ocena projektów przeprowadzana jest w dwóch etapach:

a)ocena formalna (do 90 dni kalendarzowych), 

b)ocena merytoryczna (do 60 dni kalendarzowych).

W uzasadnionych przypadkach IZ RPO WP na wniosek Przewodniczącego KOP 

może przedłużyć termin oceny (w przypadku oceny formalnej maksymalnie o 60 

dni kalendarzowych, natomiast w odniesieniu do oceny merytorycznej 

maksymalnie o 30 dni kalendarzowych). 
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Ocena formalna

Każdy z projektów podlega ocenie formalnej pod względem kryteriów:

a)dopuszczających

b)Administracyjnych

W pierwszej kolejności ocenie podlega zgodność projektu z formalnymi kryteriami 

dopuszczającymi. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji pod względem co 

najmniej jednego z kryteriów dopuszczających projekt podlega odrzuceniu. 

Wnioskodawca co do zasady nie będzie miał możliwości dokonywania korekty w tym 

zakresie. Nie wyklucza to jednak możliwości zwrócenia się do Wnioskodawcy o 

wyjaśnienia jeżeli w dokumentacji aplikacyjnej wystąpią wątpliwości, które nie 

pozwolą dokonać jednoznacznej oceny według formalnych kryteriów dopuszczających, 
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W przypadku stwierdzenia braków, omyłek lub niejasności 

w dokumentacji aplikacyjnej uniemożliwiających ocenę spełniania 

kryteriów formalnych, wnioskodawca ma prawo do dokonania 

jednokrotnej poprawy lub uzupełnień w zakresie wskazanym przez KOP. 

W tym celu członek KOP, dokonujący oceny formalnej zwraca się z 

pisemną prośbą o uzupełnienie lub skorygowanie uchybień w terminie 

7 dni kalendarzowych od daty otrzymania ww. pisma. 

O dacie wpływu decyduje data stempla DWP lub data stempla 

Kancelarii Ogólnej.
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Uzupełnienia/wyjaśnienia/korekty nie mogą prowadzić do:

a) dodawania wydatków,

b) zwiększania wartości wydatków,

c) zmiany % dofinansowania

z zastrzeżeniem sytuacji, w których zmiany te są konsekwencją zidentyfikowanego 

przez oceniającego błędu i dokonywane są na jego polecenie.
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Jeżeli w wyznaczonym terminie skorygowany/uzupełniony wniosek 

lub wymagane wyjaśnienia/uzupełnienia nie zostaną dostarczone, 

lub dostarczone będą po wyznaczonym terminie, oraz w przypadku 

gdy złożone wyjaśnienia/ uzupełnienia/ korekty nie doprowadzą 

do usunięcia braków lub błędów uniemożliwiających spełnienie wszystkich 

kryteriów oceny formalnej i/lub wnioskodawca dokona zmian, które są 

niedopuszczalne (zgodnie z § 6 ust. 4 pkt. 8 i pkt 9, Regulaminu konkursu) 

wniosek uzyskuje ocenę negatywną. 
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Ocena merytoryczna

Oceny merytorycznej dokonuje KOP poprzez ekspertów powołanych z Listy 

ekspertów RPO WP 2014-2020 z dziedziny odpowiadającej niniejszemu naborowi. 

Ocena merytoryczna dokonywana jest przez minimum dwóch członków KOP.

W pierwszej kolejności wnioski poddawane są ocenie w oparciu 

o kryteria merytoryczne dopuszczające. Weryfikacja kryteriów merytorycznych 

dopuszczających ma charakter oceny „0-1”. Niespełnienie co najmniej jednego z ww. 

kryteriów skutkować będzie oceną negatywną wniosku. Dopiero w przypadku 

spełnienia tych kryteriów wniosek podlegać będzie ocenie na podstawie kryteriów 

jakościowych (punktowych).
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Na etapie oceny merytorycznej wnioskodawca ma prawo do dokonania 

jednokrotnych wyjaśnień, uzupełnień lub korekt w zakresie wskazanym 

przez KOP.

Wnioskodawca składa uzupełnienia/ wyjaśnienia na piśmie w terminie 

do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania. W przypadku 

niezłożenia uzupełnień/ wyjaśnień w tym terminie, wniosek jest oceniany 

na podstawie dostępnych informacji, zawartych w pierwotnie złożonej 

dokumentacji.

Powyższy termin uważa się za zachowany, jeżeli pismo 

wraz z uzupełnieniami wpłynęło w ww. terminie do DWP lub Kancelarii 

Ogólnej
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W przypadku niezłożenia uzupełnień/ wyjaśnień w tym terminie, wniosek jest

oceniany na podstawie dostępnych informacji, zawartych w pierwotnie złożonej

dokumentacji.

W ramach składanych wyjaśnień/korekt niedopuszczalne jest:

a) dodawania wydatków,

b) zwiększania wartości wydatków,

c) zmiany % dofinansowania

z zastrzeżeniem sytuacji, w których zmiany te są konsekwencją zidentyfikowanego

przez oceniającego błędu i dokonywane są na jego polecenie.
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Wniosek otrzymuje pozytywną ocenę merytoryczną jeżeli jednocześnie:

a) spełnił wszystkie kryteria w zakresie oceny merytorycznej

– dopuszczającej, oraz

b) uzyskał minimum 30% z maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania

w niniejszym naborze.
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Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu następuje przez zatwierdzenie w formie uchwały przez 

Zarząd Województwa Podkarpackiego Listy rankingowej wniosków 

o dofinansowanie realizacji projektów = utworzenie listy podstawowej 

i rezerwowej projektów.

Listę podstawową tworzą wnioski otrzymujące łączne dofinansowanie 

do wysokości 100% środków udostępnionych w danym naborze wniosków. Listę 

rezerwową tworzą pozostałe wnioski z listy rankingowej. 



Wnioskodawca zostaje pisemnie poinformowany o wynikach rozstrzygnięcia 

w sprawie wniosku o dofinansowanie.

Przed podpisaniem umowy, wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia, 

w wyznaczonym przez IZ RPO WP terminie, niezbędnych do jej sporządzenia dokumentów, 

wymienionych w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu m.in.

1.Kopie ostatecznych pozwoleń/zezwoleń na realizację inwestycji, obejmujące cały zakres 

rzeczowy projektu.

2.Deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających 

z umowy. 

3.Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS 

4.Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w podatkach 
42



Warunkiem niezbędnym do przygotowania umowy o dofinansowanie jest pozytywna

opinia w zakresie poprawności przeprowadzenia procedury oddziaływania inwestycji

na środowisko.

Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia kompletnych i prawidłowych

dokumentów umożliwiających podpisanie umowy o dofinansowanie w terminie

wyznaczonym przez IZ RPO WP, nie później jednak niż do 31.12.2017 r.

W uzasadnionych przypadkach IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia ww.

terminu.
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Urząd Marszałkowski

Województwa Podkarpackiego 

Departament Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Towarnickiego 3 a, 35-010 Rzeszów 

mail:  dwp@podkarpackie.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

Dziękuję Państwu za uwagę


