
„Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów 

osi priorytetowej I, działania 1.2 Badania 

przemysłowe, prace rozwojowe i ich 

wdrożenia, typ: Prace B+R ”

Rzeszów, 1 marca 2018 r.

Departament Wspierania Przedsiębiorczości
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego



REGULAMIN KONKURSU

Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Typ projektu: Prace B+R



PODMIOTY UPRAWNIONE DO WSPARCIA

 Przedsiębiorstwa, tj. podmioty, o których mowa w art. 4 ustawy

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1829), które muszą:

 być zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co powinno mieć

odzwierciedlenie wpisem w KRS bądź CEIDG,

 posiadać siedzibę lub oddział (w przypadku osób fizycznych prowadzących

indywidualną działalność – główne miejsce wykonywania działalności lub

dodatkowe miejsce wykonywania działalności) na terenie województwa

podkarpackiego potwierdzoną wpisem we właściwym rejestrze lub ewidencji

na moment złożenia pierwszego wniosku o płatność.



PODMIOTY UPRAWNIONE DO WSPARCIA

W okresie od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia

podpisania umowy o dofinansowanie projektu nie jest możliwa zmiana

struktury prawno – organizacyjnej wnioskodawcy lub partnera

polegająca na: przekształceniu, podziale, łączeniu, uzyskaniu lub

utracie osobowości (podmiotowości) prawnej, wniesieniu aportem

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.



PRZEDMIOT KONKURSU

 Wsparcie uzyskają wyłącznie projekty, które przyczyniają się do rozwoju
województwa podkarpackiego,

 Dofinansowaniu podlegają projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację
badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie
eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych, projektów
pilotażowych, walidacji/testowaniu nowych lub ulepszonych produktów lub usług
w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania,
których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów,
procesów lub usług, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony ,
włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia
wyników prac B+R w działalności gospodarczej,

 Projekty polegające wyłącznie na realizacji badań przemysłowych nie będą
przedmiotem wsparcia w ramach konkursu,

 Wsparciem nie zostaną objęte projekty polegające lub obejmujące swoim
zakresem wdrożenie wyników prac badawczych w praktyce gospodarczej
przedsiębiorcy, ani bieżąca działalność wnioskodawcy.



PRZEDMIOT KONKURSU
(wdrożenie wyników prac B+R)

Beneficjent zobowiązany jest do wdrożenia wyników badań przemysłowych i
eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie eksperymentalnych
prac rozwojowych powstałych w ramach projektu na terenie województwa
podkarpackiego w terminie 3 lat od zakończenia projektu, ale nie później niż
do 31 grudnia 2023 r.

Przedmiotem oceny będzie całościowa koncepcja projektu, obejmująca
zarówno prace B+R, jak również założenia dotyczące dalszego wdrożenia ich
wyników.



PRZEDMIOT KONKURSU
(wdrożenie wyników prac B+R)

Przez wdrożenie rozumie się:
 wprowadzenie wyników prac rozwojowych do własnej działalności

gospodarczej Wnioskodawcy lub
 wprowadzenie wyników prac rozwojowych do działalności gospodarczej

partnera/partnerów Wnioskodawcy lub
 udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących

Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej
prowadzonej przez innego przedsiębiorcę na terenie województwa
podkarpackiego lub

 sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac badawczych w celu
wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy
prowadzonej na terenie województwa podkarpackiego.



PRZEDMIOT KONKURSU
(wdrożenie wyników prac B+R)

 Obowiązek wdrożenia wyników prac B+R na terenie województwa
podkarpackiego nie wyklucza równoczesnego wdrożenia tych wyników poza
województwem podkarpackim,

 Wdrożenie musi być sfinansowane ze środków własnych lub innego,
zewnętrznego źródła finansowania (dofinansowanie nie obejmuje wdrożenia
wyników prac B+R),

 W przypadku rezygnacji z ww. wdrożenia, IZ RPO WP ma prawo wystąpić z
żądaniem zwrotu dofinansowania, chyba że:
 wynika to z niepowodzenia prac badawczych z przyczyn niezależnych od

beneficjenta,
 udowodniono bezsprzecznie, że jest to nieopłacane ze względów

ekonomicznych.
 Beneficjent jest zobowiązany ujawnić okoliczności wskazujące na brak możliwości

wdrożenia na możliwie najwcześniejszym etapie.



PRZEDMIOT KONKURSU

(niepowodzenie prac badawczych)

 W przypadku prac B+R zakończonych niepowodzeniem beneficjent jest zobowiązany
do przedstawienia raportu sporządzonego przez niezależną jednostkę naukową
potwierdzającego, że niepowodzenie prac badawczo-rozwojowych nastąpiło
z przyczyn niezależnych od beneficjenta.

 Beneficjent dokonuje wyboru niezależnej jednostki naukowej spośród jednostek
naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki, posiadającą przyznaną kategorię A, A+ lub B, z uwzględnieniem specyfiki
prowadzonych przez beneficjenta badań i profilu naukowego jednostki naukowej.

 W przypadku, gdy ww. raport wskazuje, że niepowodzenie prac badawczo –
rozwojowych nastąpiło z przyczyn leżących w całości lub części po stronie
beneficjenta, IZ RPO WP zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu dofinansowania.

 Beneficjent jest zobowiązany do przerwania realizacji projektu i ujawnienia
okoliczności wskazujących na niepowodzenie prac badawczych na możliwie
najwcześniejszych etapie.

 IZ RPO WP zastrzega sobie prawo do weryfikacji ww. raportu.



PRZEDMIOT KONKURSU

(duże przedsiębiorstwa)

 W przypadku przedsiębiorstw posiadających status dużego przedsiębiorstwa wsparcie
będzie uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków, tj.:

a) dyfuzja innowacji albo współpraca dużego przedsiębiorstwa z MŚP,
b) zapewnienia, że wkład finansowy nie spowoduje „przeniesienia działalności”

 W przypadku Wnioskodawców innych niż MŚP (duże przedsiębiorstwa), zgodnie z art.
61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. istnieje konieczność uwzględniania dochodu w projektach – zasada ta
dotyczy również projektu partnerskiego, jeżeli co najmniej jeden partner ma status
dużego przedsiębiorstwa,



RODZAJE PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU

(projekty informatyczne)

 W przypadku projektów informatycznych, do prac badawczych nie zalicza się
czynności rutynowych przez które rozumie się czynności związane
z oprogramowaniem, niepociągające za sobą postępu naukowego czy technicznego
ani wyeliminowania niepewności o charakterze technicznym tj. np:
a) tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie

znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych,
b) obsługa istniejących systemów,
c) konwersja oraz/lub tłumaczenie języków komputerowych,
d) dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w programach użytkowych,
e) usuwanie błędów z systemów (debugging),
f) adaptacja istniejącego oprogramowania,
g) przygotowywanie dokumentacji dla użytkownika.



PRZEDMIOT KONKURSU

 Pomoc może zostać udzielona pod warunkiem, że prace nad realizacją projektu nie
rozpoczną się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie tj. spełniony zostanie tzw.
„efektu zachęty” o którym mowa w art. 6 rozporządzenia 651/2014,

 Wsparcie nie uzyskają projekty fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie,

 Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach niniejszego konkursu,
 Wnioskodawca nie może występować jako partner w innych projektach składanych

w ramach konkursu,
 Wnioskodawca kwalifikuje się do otrzymania wsparcia wyłącznie w sytuacji, gdy jest

podmiotem uprawnionym do dofinansowania zarówno na etapie aplikowania, jak
również w dniu podpisania umowy o dofinansowanie,

 Pomoc udzielana jest podmiotom realizującym projekt na terenie województwa
podkarpackiego, nie wyklucza to jednak prowadzenia części prac poza jego terenem,



PRZEDMIOT KONKURSU

(Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego)

 Dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie projekty wpisujące się w jedną
z Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji określonych w ,,Regionalnej Strategii
Innowacji Województwa Podkarpackiego 2014-2020 na rzecz inteligentnej
specjalizacji (RIS3)’’,

 Dokumentami uszczegóławiającymi RIS3 są „Plany działań na lata 2014 – 2020”
przygotowane dla poszczególnych specjalizacji. Projekt powinien wpisywać się we
wskazane obszary.



PRZEDMIOT KONKURSU

(budowa prototypu)

W przypadku budowy prototypu wykorzystującego już istniejącą na rynku
infrastrukturę/urządzenie, prace B+R nie mogą polegać jedynie na dostosowaniu ich do
nowych funkcjonalności lub modyfikacji pewnej części ich konstrukcji.



PRZEDMIOT KONKURSU

(dokumenty potwierdzające posiadane środki finansowe)

 Wnioskodawca zobowiązany jest zabezpieczyć środki finansowe na pokrycie wkładu
własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz wydatków niekwalifikowalnych.
Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć dokumenty finansowe tj. na
przykład:

a) promesę kredytową, promesę leasingu finansowego, promesę pożyczki
inwestycyjnej, wystawioną na podstawie zweryfikowanej przez bank zdolności
finansowej wnioskodawcy,

b) miesięczne zestawienie obrotów na rachunku lub rachunkach (głównym
i pomocniczych) za ostatnie 12 miesięcy oraz saldo na tych rachunkach,

c) umowę pożyczki sporządzoną w formie aktu notarialnego,
d) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadanie środków pieniężnych

gwarantujących finansowe wykonanie projektu.



TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 

 Nabór wniosków rozpoczyna się 28 lutego 2018 r. od godziny 8:00

 Wnioski składane są w terminie do 30 marca 2018 r. do godziny 15:30

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 

 Nie później niż 31 sierpnia 2018 r.

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJKETU 

 Do 30 czerwca 2021 r.

Przez zakończenie realizacji projektu rozumie się datę złożenia
wniosku o płatność końcową.



KWOTA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE

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



POZIOM DOFINANSOWANIA

Status 
przedsiębiorstwa 

w rozumieniu 
załącznika nr I do 
rozporządzenia 

651/2014

Maksymalny 
poziom 

dofinansowania 
na badania 

przemysłowe

Maksymalny 
poziom 

dofinansowania na 
badania 

przemysłowe po 
uwzględnieniu 

premii

Maksymalny 
poziom 

dofinansowania na 
eksperymentalne 
prace rozwojowe

Maksymalny 
poziom 

dofinansowania na 
eksperymentalne 
prace rozwojowe   
po uwzględnieniu 

premii

mikro 70% 80% 45% 60%

małe 70% 80% 45% 60%

średnie 60% 75% 35% 50%

duże 50% 65% 25% 40%



POZIOM DOFINANSOWANIA

 Poziom dofinansowania na badania przemysłowe i eksperymentalne prace
rozwojowe może wzrosnąć o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do
80% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z
poniższych warunków:
1) Realizacja projektu zakłada efektywną współpracę pomiędzy

przedsiębiorcami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, przy czym
żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70% wydatków
kwalifikowanych realizowanego we współpracy projektu

2) Wyniki projektu realizowanego w zakresie badań są szeroko
rozpowszechnianie w co najmniej jeden z poniższych sposobów:

a) na konferencjach naukowych lub technicznych – co najmniej 3
(w tym 1 o randze ogólnokrajowej)

b) za pośrednictwem publikacji naukowych lub technicznych – co najmniej 2,
c) za pośrednictwem ogólnodostępnych bazach danych,
d) za pośrednictwem bezpłatnego lub otwartego oprogramowania.

Rozpowszechnianie wyników badań – 3 lata od dnia zakończenia projektu ale nie
później niż do 31 grudnia 2023 r.



POZIOM DOFINANSOWANIA

 Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu:

200 000 PLN

 Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu:

75 000 000 PLN



PRZEDMIOT KONKURSU

(dochód w projektach)

 W przypadku dużych przedsiębiorstw istnieje konieczność uwzględniania dochodu

w projektach,
 Wnioskodawcy realizujący projekt generujący dochód są zobligowani do

skorygowania kosztów kwalifikowanych z zastosowaniem stawki ryczałtowej
wynoszącej 20%,

 Definicja projektu generującego dochód – art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013,
 „Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów

inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na
lata 2014-2020” - zgodnie z rozdziałem 1 pkt 9. wytyczne mają również zastosowanie
w odniesieniu do projektów o charakterze nieinwestycyjnym, które podlegają
przepisom art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, w zakresie który odnosi się do
sposobu określania poziomu dofinansowania i monitorowania dochodu
generowanego przez te projekty.



POMOC PUBLICZNA

 Wsparcie w ramach konkursu będzie udzielane na podstawie:

1) art. 25 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
z 2014 r., nr 187, s. 1) oraz

2) 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 r., poz. 1075).



DORĘCZENIA, OBLICZANIE TERMINÓW

 W zakresie obliczania terminów stosuje się przepisy Kpa,

 Do doręczeń nie stosuje się przepisów Kpa, chyba że Regulamin stanowi 
inaczej:

 pisemna informacja na temat zakończenia i wyniku oceny projektu IOK 
(§12 ust. 4 pkt 8.),

 pisemna informacja o negatywnym wyniku oceny formalnej (§16, cz. B, 
pkt 9.)

 pisemna informacja o negatywnym wyniki oceny merytorycznej (§16, cz. 
C, pkt 13 Regulaminu oraz (§16, cz. D, pkt 3.),

 pisemna informacja o wyniku oceny oraz wyborze projektu do 
dofinansowania (§16, cz. D, pkt 3.).



FORMA KOMUNIKACJI WNIOSKODAWCY Z IOK

 O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu
wersji papierowej wniosku do siedziby IOK, a nie data jego nadania,

 Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się datę
dostarczenia wersji papierowej wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków
(PPW) w Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości albo na Kancelarię
Ogólną UMWP. Doręczenie wniosku o dofinansowanie przez posłańca
traktowane jest jako doręczenie osobiste,

 Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić oraz przesłać za pomocą LSI
RPO WP 2014-2020 udostępnionego na stronie internetowej pod adresem:
https://gw.podkarpackie.pl/, nie później niż w dniu zakończenia naboru
wniosków,

 Powyższe zasady obowiązują zarówno do składania wniosku o dofinansowanie
jak również do składania wyjaśnień, poprawy lub uzupełniania projektu.

https://gw.podkarpackie.pl/


FORMA KOMUNIKACJI WNIOSKODAWCY Z IOK

(forma i miejsce składania wniosków)

Dostarczenie wersji papierowej wniosku:

 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Wspierania Przedsiębiorczości

35-010 Rzeszów, ul. Towarnickiego 3a

albo

 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Kancelaria Ogólna

35-010 Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4



FORMA KOMUNIKACJI WNIOSKODAWCY Z IOK

(forma i miejsce składania wniosków)

 Wersja papierowa wniosku musi być tożsama z wersją elektroniczną wniosku
(taka sama suma kontrolna),

 Wniosek, którego sumy kontrolne w formie elektronicznej i papierowej nie są
tożsame nie będzie mógł być zarejestrowany i będzie uznany za złożony
nieskutecznie,

 Dostarczenie wniosku bezpośrednio do PPW zostanie potwierdzone przez
pracownika PPW poprzez wydanie „Potwierdzenia przyjęcia wniosku”,

 W przypadku przesłania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego
albo w przypadku jego złożenia na Kancelarii Ogólnej UMWP, ww.
potwierdzenie jest wysyłane pocztą na adres podany we wniosku o
dofinansowanie w polu A.10 „Dane adresowe Wnioskodawcy”.



FORMA KOMUNIKACJI IOK Z WNIOSKODAWCĄ

 IOK wzywa drogą elektroniczną wnioskodawcę do uzupełnienia lub
poprawienia wniosku w zakresie warunków formalnych oraz do uzupełnienia
lub poprawienia projektu w zakresie spełnienia przez projekt kryteriów
wyboru projektu,

 Komunikacja drogą elektroniczną oznacza przesłanie wiadomości e-mail, do
której załącznikiem jest zeskanowane pismo w sprawie poprawy. Pismo
w wersji papierowej nie jest wysyłane pocztą tradycyjną,

 Wezwanie jest kierowane na adresy poczty elektronicznej wskazane we
wniosku o dofinansowanie w części:
 A.10 „Dane adresowe wnioskodawcy,
 A.11 „Dane osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy”,
 A.12. „Dane osoby upoważnionej do bieżących kontaktów w sprawach

związanych z wnioskiem”,
 Termin na złożenie wyjaśnień, uzupełnienie lub poprawienie wniosku/projektu

liczony jest od następnego dnia po dniu wysłania ww. wezwania.



FORMA KOMUNIKACJI IOK Z WNIOSKODAWCĄ

 Obowiązkiem wnioskodawcy jest zapewnienie prawidłowo działającej poczty
elektronicznej,

 Odpowiedzialność za brak skutecznego kanału szybkiej komunikacji, leży po
stronie wnioskodawcy. Zaleca się sprawdzanie zawartości folderu wiadomości
– śmieci (SPAM) skrzynki pocztowej.



NIEZACHOWANIE WSKAZANEJ FORMY KOMUNIKACJI

 Podpisanie wniosku o dofinansowanie jest równoznaczne, ze złożeniem przez
wnioskodawcę oświadczenia dotyczącego świadomości skutków
niezachowania wskazanej formy komunikacji. Oświadczenie zawiera część F.1
wniosku o dofinansowanie pn. „Oświadczenia wnioskodawcy”.

 Skutki niezachowania terminów i wskazanej formy komunikacji:
 na etapie weryfikacji warunków formalnych - pozostawienie wniosku bez

rozpatrzenia,
 na etapie oceny formalnej lub merytorycznej – ocena projektu na

podstawie uprzednio przedłożonych dokumentów i informacji.



ETAPY WERYFIKACJI WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 
I OCENY PROJEKTU

WERYFIKACJA WARUNKÓW FORMALNYCH 
WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

OCENA FORMALNA PROJEKTU

OCENA MERYTORYCZNA PROJEKTU



WERYFIKACJA WARUNKÓW FORMALNYCH

 Weryfikacji spełnienia warunków formalnych podlega każdy wniosek,
 Weryfikacja warunków formalnych nie ma charakteru oceny (nie jest

prowadzona w oparciu o kryteria),
 Do warunków formalnych zalicza się:
 złożenie wniosku w terminie,
 sporządzenie wniosku na obowiązującym formularzu;
 wypełnienie wniosku w języku polskim,
 wymagana liczba złożonych wniosków,
 kompletność dokumentacji aplikacyjnej (wniosku wraz z załącznikami),
 podpisanie wniosku.

 Wymogiem pozytywnej weryfikacji warunków formalnych jest spełnienie przez
wniosek wszystkich warunków formalnych;

 Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni
kalendarzowych możliwe jest na każdym etapie oceny,

 Nieuzupełnienie braków formalnych oznacza pozostawienie wniosku bez
rozpatrzenia, bez możliwości wniesienia protestu.



POPRAWA OCZYWISTEJ OMYŁKI

 W przypadku stwierdzenia oczywistej omyłki IOK wzywa wnioskodawcę do jej
poprawienia w wyznaczonym terminie 7 dni kalendarzowych,

 Wezwanie do poprawienia oczywistej omyłki możliwe jest na każdym etapie
oceny.

 W przypadku niepoprawienia oczywistej omyłki w wyznaczonym terminie,
wniosek pozostaje bez rozpatrzenia, bez możliwości wniesienia protestu.



PROCES WERYFIKACJI WARUNKÓW FORMALNYCH

SPRAWDZENIE WNIOSKU POD 
WZGLĘDEM WARUNKÓW FORALNYCH 

WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA 
WNIOSKU – 7 DNI KALENDARZOWYCH

(forma komunikacji IOK z 
wnioskodawcą - droga elektroniczna)

ZŁOŻENIE UZUPEŁNIINEGO WNIOSKU

(forma komunikacji wnioskodawcy z 
IOK – przesłanie wniosku w LSI i 

złożenie wersji papierowej w DWP lub 
na Kancelarii Ogólnej 

PONOWNE SPRAWDZENIE 
UZUPEŁNIONEGO WNIOSKU

PRZEKAZANIE WNIOSKU DO OCENY 

LUB

POZOSTAWIENIE WNIOSKU BEZ 
ROZPATRZENIA

(bez możliwości wniesienia protestu)

PISEMNA INFORMACJA NT. 
ZAKOŃCZENIA I WYNIKU OCENY 

WARUNKÓW FORMALNYCH



OCENA PROJEKTU

(ocena formalna)

 Ocena formalna powinna być przeprowadzona w terminie do 120 dni
kalendarzowych, liczonych od dnia następnego po dniu zakończenia naboru
wniosków o dofinansowanie projektów,

 Ocena dokonywana jest w oparciu o kryteria zatwierdzone przez KM RPO WP
2014 – 2020,

 Ocena formalna jest oceną 0/1,
 Warunkiem pozytywnej oceny formalnej jest spełnienie przez projekt

wszystkich kryteriów formalnych,
 Po zakończeniu oceny formalnej projektów, IOK zamieszcza na stronie

internetowej listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.
 Projekty ocenione pozytywnie przechodzą do etapu oceny merytorycznej,
 Wnioskodawca jest pisemnie informowany o negatywnym wyniku oceny

projektu z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu.



PROCES OCENY FORMALNEJ PROJEKTU

OCENA PROJEKTU W OPARCIU 
O KRYTRIA FORMALNE

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ 
ORAZ POPRAWY LUB UZUPEŁNIENIA 

PROJEKTU 
– 7 DNI KALENDARZOWYCH

(forma komunikacji IOK z wnioskodawcą -
droga elektroniczna)

ZŁOŻENIE WYJAŚNIEŃ ORAZ 
POPRAWIONEGO LUB UZUPEŁNIONEGO 

WNIOSKU

(forma komunikacji wnioskodawcy z IOK –
przesłanie wniosku w LSI i złożenie wersji 

papierowej w DWP lub na Kancelarii 
Ogólnej) 

OCENA PROJEKTU – C.D.

(jeżeli odpowiedź na wezwanie wpłynęła po 
terminie lub nie dokonano wyjaśnień lub 

uzupełnień – ocena przebiega na podstawie 
dotychczasowych dokumentów)

PRZEKAZANIE WNIOSKU DO OCENY 
MERYTORYCZNEJ

LUB

OCENA NEGATYWNA WNIOSKU

(z możliwością wniesienia protestu)

PISEMNA INFORMACJA O NEGATYWNEJ 
OCENIE FORMALNEJ

INFORMACJA NA STRONIE 
WWW.RPO.PODKARPACKIE.PL O 

WNIOSKACH OCENIONYCH POZYTYWNIE 

http://www.rpo.podkarpackie.pl/


OCENA PROJEKTU

(ocena merytoryczna)

 Ocena merytoryczna powinna być przeprowadzona w terminie do 90 dni
kalendarzowych, liczonych od dnia zatwierdzenia protokołu z oceny formalnej,

 Ocena dokonywana jest w oparciu o kryteria zatwierdzone przez KM RPO WP
2014 – 2020,

 Ocena merytoryczna jest oceną 0/1 (kryteria standardowej i specyficzne) lub
punktową (kryteria jakościowe),

 Warunkiem pozytywnej oceny formalnej jest spełnienie przez projekt
wszystkich kryteriów standardowych i jakościowych oraz uzyskanie min. 30%
maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia,

 Niespełnienie kryterium następuje również w przypadku braku informacji lub
informacji niewystarczającej do stwierdzenia, że kryterium zostało spełnione,

 Wnioskodawca jest pisemnie informowany o negatywnym wyniku oceny
projektu z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu.



OCENA PROJEKTU

(rozstrzygnięcie konkursu)

 Rozstrzygnięcie konkursu następuje przez zatwierdzenie w formie uchwały
ZWP listy ocenionych projektów, co jest równoznaczne z uznaniem wyników
dokonanej oceny projektów oraz podjęciem decyzji w zakresie wyboru do
dofinansowania,

 Wnioskodawca jest pisemnie informowany o wyniku oceny jego projektu oraz 
o wyborze projektu do dofinansowania lub o przyczynach nie wybrania 
projektu do dofinansowania wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia 
protestu, 

 IOK zamieszcza na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 listę projektów 
wybranych do dofinansowania.



PROCES OCENY MERYTYROCZEJ PROJEKTU 

I ROZTRZYGNIĘCIA KONKURSU

OCENA PROJEKTU W OPARCIU 
O KRYTRIA MERYTORYCZNE

(panek ekspertów – co najmniej 2 ekspertów)

WEZWANIA DO ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ ORAZ DO 
POPRAWY LUB UZUPEŁNIENIA PROJEKTU 

– 7 DNI KALENDARZOWYCH

(forma komunikacji IOK z wnioskodawcą - droga 
elektroniczna)

ZŁOŻENIE WYJAŚNIEŃ ORAZ POPRAWIONEGO 
LUB UZUPEŁNIONEGO WNIOSKU

(forma komunikacji wnioskodawcy z IOK –
przesłanie wniosku w LSI i złożenie wersji 

papierowej wniosku w DWP lub na Kancelarii 
Ogólnej) 

OCENA PROJEKTU – C.D.

(jeżeli odpowiedź na wezwanie wpłynęła po 
terminie lub nie dokonano wyjaśnień lub 

uzupełnień – ocena przebiega na podstawie 
dotychczasowych dokumentów)

ZATWIERDZENIE LISTY OCENIONYCH 
PROJEKTÓW= DECYZJA WS. WYBORU DO 

DOFINANSOWANIA

PISEMNA INFORMACJA O WYNIKACH OCENY 
ORAZ WYBORZE DO DOFINANSOWANIA  LUB 
PRZYCZYNACH NIE WYBRANIA PROJEKTU DO 

DOFINANSOWANIA

INFORMACJA NA STRONIE 
WWW.RPO.PODKARPACKIE.PL Z LISTĄ 

WNIOSKÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOANIA

http://www.rpo.podkarpackie.pl/


KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

 Wydatki należy planować oraz ponosić celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie
oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację projektów oraz
osiągnięcie ich celów, zakładanych we wniosku,

 Wydatki powinny być zgodne z zasadami określonymi w „Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020” oraz w SZOOP (załącznik nr 7),

 Środki dofinansowania będą przekazywane w formie refundacji.,
 Kwalifikowane są wydatki poniesione po złożeniu wniosku o dofinansowanie,
 Pozytywna weryfikacja wniosku o dofinansowanie nie wyklucza stwierdzenia

niekwalifikowalności wydatków na późniejszym etapie realizacji projektu.



SPOSÓB PRZYGOTOWANIA WNIOSKU I ZAŁĄCZNIKÓW

 Wniosek wraz z załącznikami należy sporządzić zgodnie z instrukcjami,
stanowiącymi załączniki do Regulaminu,

 Załączniki stanowią integralną część wniosku,
 Wniosek należy składać w języku polskim,
 Wniosek oraz z załączniki powinny być podpisane czytelnie (lub

parafowany z imienną pieczęcią),
 Kopie dokumentów (np. wydane przez inne organy) powinny być

potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 Załączniki powinny być zszyte oraz ponumerowane,
 Wniosek należy przygotować w zwartej formie w opisanym segregatorze.



ŚRODKI ODWOŁAWCZE

 Wnioskodawca, w przypadku negatywnej oceny jego wniosku, po
otrzymaniu informacji o wynikach oceny, może wnieść protest na zasadach
określonych w Rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej.

 Obowiązują dwa etapy procedury odwoławczej:
a) etap przedsądowy – w ramach systemu realizacji RPO WP 2014-2020,

b) etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj.: Wojewódzkim
Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 Szczegółowe informacje o możliwości wniesienia protestu od oceny zawarte
będą w pismach informujących wnioskodawców o wyniku oceny
negatywnej zgodnie z zapisami Rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej.



OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 Równolegle do procedury oceny wniosków o dofinansowanie prowadzona
jest weryfikacja zgodności projektu w zakresie oceny oddziaływania na
środowisko,

 Wnioskodawca zobowiązany jest do uzyskania pozytywnej opinii wydanej
przez Koordynatora do spraw Środowiska w zakresie poprawności
przeprowadzenia procedury oddziaływania inwestycji na środowisko
warunkującej podpisanie umowy o dofinansowanie.



UMOWA O DOFINASOWANIE PROJEKTU

 Umowa o dofinansowanie projektu wybranego w przedmiotowej
procedurze będzie zawarta po spełnieniu wszystkich wymogów
niezbędnych do jej podpisania przez Wnioskodawcę.

 Przed podpisaniem umowy, Wnioskodawca zostanie wezwany do
złożenia, w terminie 14 dni roboczych, dokumentów niezbędnych do jej
podpisania,

 Umowę o dofinansowanie projektu zawiera z Wnioskodawcą Zarząd
Województwa Podkarpackiego w terminie wyznaczonym przez IZ RPO
WP,

 Umowa może zostać zmieniona, gdy zmiany nie wpływają na spełnienie
kryteriów wyboru projektów w sposób, który skutkowałby negatywną
oceną tego projektu,

 Wzór umowy stanowi załącznik do Regulaminu.



PARTNERSTWO

 W celu wspólnej realizacji projektu, podmioty uprawnione do wsparcia,
mogą utworzyć partnerstwo w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014
r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, na warunkach
określonych w umowie o partnerstwie, która musi być zawarta przed
złożeniem wniosku o dofinasowanie,

 Partnerstwo nie może mieć charakteru pozornego lub symbolicznego tj.
partnerzy muszą mieć przypisane określone zadania w projekcie oraz wnosić
zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe,

 Beneficjentem musi być partnerem wiodącym (liderem), który odpowiada za
przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu,

 Po złożeniu wniosku, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie nie jest
możliwe wprowadzanie zmian w partnerstwie polegających na zwiększeniu
lub zmniejszeniu liczby partnerów, zmianie partnerów lub rezygnacji z
partnerstwa.



PARTNERSTWO

 Umowa o partnerstwie musi określać w szczególności:

 przedmiot porozumienia albo umowy,

 prawa i obowiązki stron,

 zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie,

 partnera wiodącego (lidera) uprawnionego do reprezentowania pozostałych

partnerów projektu,

 sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez

poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty

dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów,

 sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron

z porozumienia lub umowy,

 sposób podziału wyników prac B+R pomiędzy partnerów projektu.



Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego 
Departament Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Towarnickiego 3a, 35-010 Rzeszów 

tel. 017/ 747 61 70

mail:  dwp@podkarpackie.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

Dziękuję Państwu za uwagę


