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Nabór wniosków rozpoczyna się 

23 listopada 2015 r. od godziny 8:00

Wnioski składane są w terminie do

21 grudnia 2015 r. do godziny 15:30



Pomoc może zostać udzielona pod warunkiem, że
realizacja projektu nie została rozpoczęta przed
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez
rozpoczęcie realizacji projektu należy rozumieć
pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie, które
sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna.



Zakończenie realizacji projektu 

31 grudnia 2016 r.

Przez zakończenie realizacji projektu należy rozumieć
złożenie wniosku o płatność końcową.



Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu:

nie później niż 30 czerwca 2016 r.



Podmioty uprawnione do ubiegania się o 
dofinansowanie

Mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy:

• uprawnieni do wsparcia zgodnie z rozporządzeniem Komisji
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z 2013 r.,
nr 352, s.1) oraz Rozporządzeniem 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 r., poz. 488) ,



Podmioty uprawnione do ubiegania się o 
dofinansowanie

• prowadzący działalność gospodarczą przez okres nie krótszy
niż 12 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku o
dofinansowanie i uzyskujący przychody ze sprzedaży
towarów i usług,

• mający siedzibę lub oddział (w przypadku osób prawnych)
albo główne miejsce wykonywania działalności
gospodarczej (w przypadku osób fizycznych i spółek
cywilnych) na terenie województwa podkarpackiego na
dzień złożenia wniosku o płatność końcową.
Oddział/siedziba/miejsce wykonywania działalności
gospodarczej ma być wpisane we właściwym rejestrze lub
ewidencji na moment złożenia wniosku o płatność końcową,



Podmioty uprawnione do ubiegania się o 
dofinansowanie

• niewykluczeni ze wsparcia związanemu z zakazem udzielania 
dofinansowania podmiotom wykluczonym lub wobec 
których orzeczono zakaz dostępu do środków funduszy 
europejskich na podstawie odrębnych przepisów:

- art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r. oskutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769), 



Podmioty uprawnione do ubiegania się o 
dofinansowanie

- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dn. 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2014 r., poz. 1417 z późn. 
zm.).



Typ projektu
Dofinansowuje się sporządzenie, w formie studium
wykonalności, analizy wykonalności prac badawczo-
rozwojowych planowanych do przeprowadzenia przez
wnioskodawcę. Studium wykonalności powinno zawierać co
najmniej ocenę wykonalności planowanego badania oraz
koncepcję i plan prowadzenia prac badawczych lub
rozwojowych. Studium wykonalności oznacza ocenę i analizę
potencjału projektu, które mają wesprzeć proces decyzyjny
poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i
słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych,
zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz
ocenę szans jego powodzenia.
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Typ projektu
Projekty mogą obejmować wyłącznie finansowanie zakupu 
usług doradczych lub naukowo-badawczych realizowanych na 
rzecz MŚP przez jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 
nauki (Dz.U.  z 2014 r., poz. 1620 z późn. zm.), czyli podmioty 
prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace 
rozwojowe, tj.:

- podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu 
statutów tych uczelni;

- jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1082);



Typ projektu
- instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, 
poz. 618 z późn. zm.);

- międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na 
podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej;

- Polską Akademię Umiejętności;



Typ projektu

- inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt a-e, 
posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
będące organizacjami prowadzącymi badania i 
upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 
rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającego 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).



Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w
ramach konkursu: 4 000 000 PLN.

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



• Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania 
projektu: 
85 % wydatków kwalifikowalnych.

• Wartość wydatków kwalifikowalnych: 

- Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 
20 000 PLN.

- Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 
50 000 PLN.



Rodzaj pomocy: pomoc de minimis

• Podstawa prawna - krajowa:

Rozporządzenie 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 r., poz. 488).

• Podstawa prawna - europejska:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.
Urz. UE L 352/1).



Miejsce realizacji projektu
Pomoc jest udzielana podmiotom realizującym
przedsięwzięcia, których celem jest rozwój województwa
podkarpackiego.

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie musi posiadać
siedzibę lub oddział (w przypadku osób prawnych) albo
główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w
przypadku osób fizycznych i spółek cywilnych) na terenie
województwa podkarpackiego na dzień złożenia wniosku o
płatność końcową. Oddział/siedziba/miejsce wykonywania
działalności gospodarczej ma być wpisane we właściwym
rejestrze lub ewidencji na moment złożenia wniosku
o płatność końcową.



Kwalifikowalność wydatków

Przez wydatki kwalifikowalne rozumie się wydatki:

• niezbędne do realizacji celów projektu i poniesione 
w związku z realizacją projektu,

• dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i 
efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania 
najlepszych efektów z danych nakładów,



Kwalifikowalność wydatków
• zgodne z warunkami kwalifikowalności określonymi 

przez IZ RPO WP w Wytycznych Instytucji 
Zarządzającej Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w 
ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR), 
udokumentowane fakturą lub rachunkiem, 

• zgodne z obowiązującymi przepisami prawa 
unijnego oraz prawa krajowego oraz RPO WP i 
SzOOP.



Kwalifikowalność wydatków

Kwalifikowalne są wydatki poniesione przez
wnioskodawcę po dniu złożenia wniosku o
dofinansowanie.

Pozytywna weryfikacja wniosku o dofinansowanie
nie wyklucza stwierdzenia niekwalifikowalności
wydatków na późniejszym etapie realizacji projektu.



Kwalifikowalność wydatków

Środki dofinansowania zostaną przekazane
beneficjentom w formie refundacji na podstawie
przedłożonego wniosku o płatność końcową po
spełnieniu warunków określonych w umowie o
dofinansowanie.



Dodatkowe warunki otrzymania 
wsparcia
Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie 
jednego projektu w ramach konkursu. W przypadku 
większej liczby złożonych wniosków 
o dofinansowanie przez tego samego wnioskodawcę 
– wszystkie wnioski zostaną odrzucone.



Dodatkowe warunki otrzymania 
wsparcia

Warunkiem otrzymania wsparcia jest uprzednie
nieprowadzenie współpracy naukowej z jednostką
naukową. Wnioskodawca zobowiązany jest do
złożenia oświadczenia, że nie prowadził współpracy z
jednostką naukową związanej z realizacją prac
badawczo - rozwojowych.



Dodatkowe warunki otrzymania 
wsparcia

W ramach niniejszego działania nie przewiduje się 
realizacji projektów w ramach partnerstwa.

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.



Sposób sporządzenia wniosku o 
dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy sporządzić w
wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do IOK należy
porównać zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej oraz
wersji złożonej za pośrednictwem LSI RPO. Wniosek o
niezgodnych sumach kontrolnych nie będzie zarejestrowany
(nie będzie uznawany za skutecznie złożony, co będzie
skutkować brakiem jego oceny). Wniosek skutecznie złożony
to taki, którego sumy kontrolne w wersji elektronicznej i
papierowej są tożsame.



Sposób sporządzenia i zasady 
składania wniosku o dofinansowanie

Wniosek w wersji papierowej należy sporządzić w jednym
egzemplarzu.

Wniosek o dofinansowanie i wszystkie załączniki należy
przygotować w zwartej formie, tj. w segregatorze.

Jeżeli niemożliwe jest umieszczenie kompletu dokumentów w
jednym segregatorze, dokumenty należy podzielić na części,
wpiąć do kolejnych segregatorów i opisać cyframi 1, 2, 3.

Komplet segregatorów dla wniosku należy przedłożyć w
zwartej formie.



Sposób sporządzenia i zasady 
składania wniosku o dofinansowanie

Wersję papierową wniosku o dofinansowanie należy
złożyć osobiście, przez posłańca, za pośrednictwem kuriera
/ operatora pocztowego na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Wspierania Przedsiębiorczości

35-010 Rzeszów, ul. Towarnickiego  3a



Sposób sporządzenia i zasady 
składania wniosku o dofinansowanie
Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje
się datę i godzinę wpływu wersji papierowej wniosku do
Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości – data i godzina
stempla Sekretariatu Departamentu Wspierania
Przedsiębiorczości.

Wnioskodawca ponosi ryzyko przesłania za pośrednictwem
kuriera / operatora pocztowego wniosku o dofinansowanie na
adres pocztowy siedziby głównej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego, tj.:

Al. Ł. Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów. 



Ocena wniosków i wybór projektów 
do dofinansowania

Ocena projektów przeprowadzana jest w jednym 
etapie (ocena formalno-merytoryczna) przez 
pracowników Departamentu Wspierania 
Przedsiębiorczości, pod względem spełnienia przez 
projekt kryteriów dopuszczających 
i administracyjnych.



Ocena wniosków i wybór projektów 
do dofinansowania

W przypadku stwierdzenia braków, omyłek lub 
niejasności w dokumentacji aplikacyjnej 
uniemożliwiających ocenę spełniania kryteriów 
formalno-merytorycznych, wnioskodawca ma prawo 
do dokonania jednokrotnej poprawy lub uzupełnień 
w zakresie wskazanym przez Komisje oceny 
projektów. 



Ocena wniosków i wybór projektów 
do dofinansowania
Uzupełnieniu/wyjaśnieniu/korekcie mogą podlegać wyłącznie 
elementy wskazane przez osoby oceniające, chyba że 
wprowadzone zgodnie z uwagami widniejącymi w wezwaniu 
zmiany implikują konieczność wprowadzenia kolejnych zmian. 
W takim przypadku należy wprowadzić dodatkowe zmiany do 
formularza wniosku o dofinansowanie projektu 
i odpowiednich załączników oraz pisemnie przekazać 
informację o wprowadzeniu dodatkowych zmian. Jeśli 
wnioskodawca zauważy we wniosku o dofinansowanie lub 
załącznikach inne braki, omyłki lub niejasności, poprawia je 
informując pisemnie o tym fakcie oraz przedstawia stosowne 
wyjaśnienia.



Ocena wniosków i wybór projektów 
do dofinansowania

Wskazane wyjaśnienia/uzupełnienia/korekty
nie mogą prowadzić do:

• dodawania wydatku kwalifikowanego,

• zwiększania wartości wydatków kwalifikowanych (z 
zastrzeżeniem sytuacji, w której zwiększenie 
wartości jest konsekwencją zidentyfikowanego 
przez oceniającego błędu i dokonywane jest na jego 
polecenie).



Ocena wniosków i wybór projektów 
do dofinansowania

Jeżeli w wyznaczonym terminie 
uzupełniony/skorygowany wniosek lub wymagane 
wyjaśnienia/uzupełnienia/korekty nie zostaną 
dostarczone, lub dostarczone będą po wyznaczonym 
terminie, oraz w przypadku, gdy złożone 
uzupełnienia/wyjaśnienia/korekty nie doprowadzą 
do usunięcia braków lub błędów uniemożliwiających 
spełnienie wszystkich kryteriów oceny formalno-
merytorycznej i/lub wnioskodawca dokona zmian, 
które są niedopuszczalne, wniosek uzyskuje ocenę 
negatywną. 



Ocena wniosków i wybór projektów 
do dofinansowania

W przypadku, gdy uzupełniony wniosek o 
dofinansowanie w wersji papierowej nie jest tożsamy 
z uzupełnionym wnioskiem o dofinansowanie 
w wersji elektronicznej (różna suma kontrolna) lub w 
sytuacji, gdy uzupełniony wniosek o dofinansowanie 
zostanie przesłany wyłącznie w formie dokumentu 
elektronicznego lub wyłącznie w formie papierowej, 
nie traktuje się go za skutecznie złożony, co skutkuje 
negatywną oceną projektu.



Ocena wniosków i wybór projektów 
do dofinansowania

Jeżeli wnioskowana kwota dofinansowania w 
przypadku projektów ocenionych pozytywnie 
przekroczy 100% kwoty przeznaczonej na dany 
konkurs, o kolejności przyznania pomocy decyduje 
data i godzina wpływu wniosku o dofinansowanie.



Dziękuję za uwagę


