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Termin realizacji projektu 

 

   

 

     Rozpoczęcie realizacji projektu powinno nastąpić nie później niż 3 m-ce 

od daty określonej w umowie o dofinansowanie projektu.   

 

     Zakończenie realizacji projektu (złożenie wniosku o płatność końcową) 
powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2014 r.   
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Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie 

 

 Przedsiębiorcy (prowadzący działalność gospodarczą co najmniej 12 miesięcy) 

 szkoły wyższe, 

 jednostki naukowe, 

 

     - mające siedzibę (oddział) na terenie województwa podkarpackiego lub      
w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - 
mające miejsce zamieszkania i zakład główny, w którym wykonywana jest 
działalność gospodarcza na terenie województwa podkarpackiego 
(zakładem głównym jest główne miejsce stałego wykonywania działalności), 

  

 - niewykluczone ze wsparcia na mocy rozporządzenia MRR w sprawie 
udzielania pomocy na inwestycje w zakresie badań i rozwoju oraz na mocy 
Linii demarkacyjnej pomiędzy poszczególnymi programami operacyjnymi. 
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Typy projektów 

 

 

 W ramach niniejszego konkursu dofinansowaniu podlegają 

projekty polegające na prowadzeniu: 

 

 

 badań podstawowych, 

 badań przemysłowych, 

 eksperymentalnych prac rozwojowych. 
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Typy projektów 

 

 

 

Badania podstawowe  

 

     oznaczają prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane 

przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach 

zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie 

zastosowanie praktyczne. 
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Typy projektów 

 

 

Badania przemysłowe 

 

oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu 

zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych 

produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących 

ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług.  
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Typy projektów 

 

 

Eksperymentalne prace rozwojowe  

 

oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie 

dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii 

i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności na potrzeby 

planowania lub projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych 

produktów procesów lub usług.  

Czynności te mogą obejmować tworzenie projektów, rysunków, planów 

oraz innej dokumentacji pod warunkiem, że nie jest ona przeznaczona 

do celów komercyjnych.  
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Typy projektów 

 
Eksperymentalne prace rozwojowe c.d. 

 

Działania te obejmują również opracowywanie prototypów i projektów 

pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych,           

w przypadku gdy prototyp z konieczności jest produktem końcowym do 

wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt 

kosztowna, aby służył on jedynie do celów demonstracyjnych                 

i dowodowych.  

W przypadku późniejszego wykorzystania projektów demonstracyjnych 

lub pilotażowych do celów komercyjnych wszelkie dochody 

pochodzące z takiego wykorzystania odejmuje się od kosztów 

kwalifikowanych. Do otrzymania pomocy kwalifikuje się również 

działalność związaną z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem 

produktów, procesów i usług pod warunkiem, że nie są one 

wykorzystywane ani przekształcane z myślą o zastosowaniach 

przemysłowych i komercyjnych.  
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Typy projektów 

 
 Wsparcie udzielane jest na projekty wpisujące się w dziedziny Bio, Info, 

Techno lub Basic  

 

 Bio: biotechnologia i bioinżynieria; postęp biologiczny w rolnictwie i ochrona 

środowiska; nowe wyroby i techniki medyczne. 

 Info: technologie informacyjne i telekomunikacyjne; sieci inteligentne, 

telekomunikacyjne i teleinformatyczne nowej generacji; optoelektronika; 

nauki obliczeniowe. 

 Techno: nowe materiały i technologie; nanotechnologie; projektowanie 

systemów specjalizowanych; mechatronika; technologia i inżynieria 

chemiczna. 

 Basic: nauki obliczeniowe oraz tworzenie naukowych zasobów 

informacyjnych; fizyka ciała stałego; chemia, technologia i inżynieria 

chemiczna. 
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Typy projektów 

 
Wsparcie udzielane jest na projekty obejmujące badania m. in. w 

następujących obszarach tematycznych: 
 

 zaawansowana genetyka i jej zastosowanie,  

 zwalczanie głównych chorób,  

 technologie społeczeństwa informacyjnego,  

 nanotechnologie, materiały inteligentne i nowe procesy produkcyjne,  

 aeronautyka i kosmos,  

 bezpieczeństwo żywności i zagrożenia dla zdrowia,  

 zrównoważony rozwój,  

 zrównoważone systemy energetyczne,  

 zrównoważony transport naziemny (w zakresie takim jak: redukcja zanieczyszczenia 
środowiska, w tym hałasu; opracowanie przyjaznych dla środowiska i wydajnych 
silników i układów paliwowych; paliwa alternatywne), 

 wspieranie i rozwój nowych oraz istniejących klastrów przemysłowych.  
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Typy projektów 

 
 Pomoc nie jest udzielana na projekty dotyczące zakupu aparatury 

naukowo-badawczej do prowadzenia prac B+R z zakresu 

 

• nauk humanistycznych (tj. archeologii, bibliologii, etnologii, filozofii, 

historii, historii sztuki, językoznawstwa, kulturoznawstwa, 

literaturoznawstwa.),  

• ekonomicznych (tj. ekonomii, nauki o zarządzaniu, 

towaroznawstwa),  

• prawnych (tj. nauki o administracji, prawa, prawa kanonicznego),  

• teologicznych, wojskowych, o kulturze fizycznej, sztuki filmowej, 

sztuki muzycznej (tj. dyrygentury, instrumentalistyki, kompozycji i 

teorii muzyki, reżyserii dźwięku, rytmiki i tańca, wokalistyki),  

• sztuk plastycznych (tj. sztuk pięknych, użytkowych) i sztuk 

teatralnych. 

      
13 



 

Typy projektów 

 

  Wsparciem nie jest objęte: 

 

 wdrożenie wyników B+R, czyli komercjalizacja nowego 

produktu/usługi (zastosowanie wyników prac badawczych w 

praktyce gospodarczej przedsiębiorcy, w tym budowa urządzenia 

produkcyjnego, opracowanie produktu rynkowego, usługi lub 

oprogramowania, gdyż mają bezpośredni związek z wykorzystaniem 

komercyjnym przedmiotu badań),  

 ani bieżąca działalność wnioskodawcy (np. świadczenie usług 

geodezyjnych, diagnozowanie chorób pacjentów w trakcie procesu 

leczniczego). 

      

14 



 

Typy projektów 

 

  

  

 

 W ramach jednego wniosku o dofinansowanie można ubiegać się     

o realizację prac badawczych tylko i wyłącznie w ramach jednej 

kategorii badań, tj. badań podstawowych, przemysłowych lub 

eksperymentalnych prac rozwojowych (wchodzących w skład 

jednego projektu badawczego).  
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Typy projektów 

 

  

  

 Jeżeli projekt badawczy składa się  z kilku etapów (zadań 

badawczych) we wniosku o dofinansowanie należy uwzględnić 

wszystkie etapy (zadania badawcze) objęte daną kategorią badań, 

np. projekt badawczy składa się z 9 etapów, przy czym 5 z nich 

należy do kategorii badań przemysłowych, a 4 do 

eksperymentalnych prac rozwojowych – w tym przypadku należy 

złożyć 2 wnioski o dofinansowanie, z których pierwszy będzie 

obejmował badania przemysłowe (5 etapów), a drugi 

eksperymentalne prace rozwojowe (4 etapy). 
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Poziom dofinansowania 

 
  

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu – poniżej   3 mln PLN. 

  

 

W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną 

 tj. realizowanych przez organizacje badawcze, które wyniki prac B+R 

(stanowiących przedmiot projektu objętego wsparciem) będą szeroko 

rozpowszechniać, wysokość dofinansowania wynosi: 

- do 70 % wydatków kwalifikowanych. 
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Poziom dofinansowania 

 
 Organizacja badawcza rozumiana jest jako: 

 

 podmiot (prawa publicznego lub prywatnego) taki jak wyższa uczelnia czy 

instytut naukowo-badawczy, niezależnie od jego statusu prawnego lub 

sposobu finansowania,  

 którego głównym celem jest prowadzenie badań podstawowych, badań 

przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych oraz 

rozpowszechnianie ich wyników poprzez działalność dydaktyczną, 

publikacje lub transfer technologii.  

 Wszystkie zyski są reinwestowane w działalność badawczą, 

rozpowszechnianie jej wyników lub dydaktykę. Przedsiębiorstwa mogące 

wywierać wpływ na taką organizację w roli, na przykład jej 

udziałowców/akcjonariuszy czy członków nie mają preferencyjnego dostępu 

do potencjału badawczego tej organizacji ani do wyników prowadzonych 

przez nią badań (art. 30 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008). 
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Poziom dofinansowania 

 
     W przypadku dofinansowania projektów w zakresie badań i rozwoju         

w ramach regionalnych programów operacyjnych: 

 

 w odniesieniu do wydatków na badania podstawowe, maksymalna 

wielkość dofinansowania wynosi: 

• do 100% wydatków kwalifikowanych, 

 w odniesieniu do wydatków na badania przemysłowe, maksymalna 

wielkość dofinansowania wynosi: 

• do 70% wydatków kwalifikowanych - w przypadku mikro i małych 

przedsiębiorstw, 

• do 60% wydatków kwalifikowanych - w przypadku średnich 

przedsiębiorstw, 

• do 50% wydatków kwalifikowanych - w przypadku wnioskodawców 

niebędących mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, 
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Poziom dofinansowania 

 
  

  

 w odniesieniu do wydatków na eksperymentalne prace rozwojowe, 

maksymalna wielkość dofinansowania wynosi: 

 

• do 45% wydatków kwalifikowanych - w przypadku mikro i małych 

przedsiębiorstw, 

• do 35% wydatków kwalifikowanych - w przypadku średnich 

przedsiębiorstw, 

• do 25% wydatków kwalifikowanych - w przypadku wnioskodawców 

niebędących mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą. 
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Poziom dofinansowania 

 
 

Wartość dofinansowania na badania przemysłowe i eksperymentalne prace 

rozwojowe może wzrosnąć o 15%, ale nie więcej niż do 80%, jeżeli zostanie 

spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków: 

 

1. realizacja projektu polega na współpracy pomiędzy co najmniej dwoma         

przedsiębiorcami, którzy nie są ze sobą powiązani, przy czym: 

• żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70% wydatków 

kwalifikowanych realizowanego we współpracy projektu, oraz 

• realizacja projektu obejmuje współpracę z co najmniej jednym 

mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą; 
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Poziom dofinansowania 

 
2. realizacja projektu jest związana ze współpracą między przedsiębiorcą, 

a organizacją badawczą, przy czym organizacja badawcza: 

• ponosi co najmniej 10% wydatków kwalifikowanych projektu, oraz 

• ma prawo do publikowania wyników projektu w zakresie, w jakim pochodzą 

one z prowadzonych przez nią badań; 

 

3. wyniki projektu realizowanego w zakresie badań przemysłowych są szeroko 

rozpowszechnianie: 

• na konferencjach naukowych i technicznych, lub 

• przez publikację w czasopismach naukowych, technicznych, bazach danych 

zapewniających swobodny dostęp do surowych danych badawczych, lub 

• za pośrednictwem bezpłatnego oprogramowania lub oprogramowania 

o otwartym kodzie źródłowym. 
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Poziom dofinansowania 

 
 

Intensywność pomocy ustala się dla każdego beneficjenta pomocy, włącznie 

z projektami realizowanymi we współpracy,  

np. jeżeli projekt polegający na prowadzeniu eksperymentalnych prac 

rozwojowych jest realizowany przez wnioskodawcę będącego małym 

przedsiębiorcą i partnera (duży przedsiębiorca), wówczas poziom 

dofinansowania zostanie ustalony dla każdego z nich oddzielnie, 

tj. wnioskodawca otrzyma 60% dofinansowania (45% + 15% premii), zaś 

partner 40% dofinansowania (25% + 15% premii).   

    

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie z organizacją badawczą, 

maksymalny poziom intensywności pomocy i premii dotyczy tylko podmiotu 

będącego przedsiębiorstwem, natomiast poziom pomocy dla organizacji 

badawczej będzie ustalony jak dla projektów nieobjętych pomocą publiczną, 

czyli do 70% wydatków kwalifikowanych. 
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Poziom dofinansowania 

 
 

Uwaga: 

Podwykonawstwa nie uważa się za efektywną współpracę.  

 

Jeżeli w ramach projektu realizowanego wspólnie z organizacją badawczą 

przedsiębiorstwo otrzyma od tej organizacji wyniki prowadzonych przez nią 

badań, wówczas nie zostanie spełniona przesłanka warunkująca otrzymanie 

premii w wysokości 15% dofinansowania, ponieważ działalność organizacji 

badawczej w tym przypadku polega na świadczeniu dla przedsiębiorstwa usług 

B+R (podwykonawstwo).  
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Poziom dofinansowania 

 
 

Uwaga: 

Jeżeli organizacja badawcza nie rozpowszechnia wyników badań, a czyni         

z nich przedmiot obrotu gospodarczego (tj. przekazanie wyników badań nie 

stanowi transferu technologii, który spełnia warunki pozwalające 

zakwalifikować go do działalności niegospodarczej), wówczas takiemu 

działaniu można przypisać charakter gospodarczy, co skutkuje niespełnieniem 

przez podmiot definicji organizacji badawczej zawartej w art. 30 pkt 1 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008. W tym przypadku „organizację 

badawczą” należy traktować jako przedsiębiorstwo (nie zachodzi tu współpraca 

między organizacją badawczą, a przedsiębiorstwem lecz między dwoma lub 

więcej przedsiębiorstwami). 
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Poziom dofinansowania 

  

 

 Finansowanie projektów: 

 

  pomoc bezzwrotna w postaci refundacji  

 

 lub zaliczki (dotyczy jednostek sektora finansów publicznych),  
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Partnerstwo 

  

W celu wspólnej realizacji projektów mogą być tworzone partnerstwa przez 

podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub 

finansowe, realizujące wspólnie projekt na warunkach określonych w umowie 

partnerskiej.  

 

Partnerstwem nie jest udział podmiotu polegający wyłącznie na sfinansowaniu 

części lub całości wkładu krajowego w projekcie realizowanym przez 

beneficjenta RPO WP (bez udziału w fazie przygotowawczej, realizacyjnej i 

eksploatacyjnej projektu). 

 

Należy pamiętać, iż realizacja projektu w ramach partnerstwa może odbywać 

się między uprawnionymi typami beneficjentów. Projekt taki realizowany będzie 

na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z liderem projektu 

(wnioskodawcą) działającym w imieniu i na rzecz partnerów w zakresie 

określonym umową partnerską.  
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Partnerstwo 

 Lider – reprezentujący wspólne przedsięwzięcie – jest w jego imieniu 

podmiotem praw i obowiązków.  

Lider ponosi co najmniej 50% kosztów realizacji projektu. Liderem 

przedsięwzięcia powinien być podmiot o odpowiednim „potencjale” 

umożliwiającym koordynację całego przedsięwzięcia.  

 

Uwaga:  

     Lider odpowiada za właściwą realizację projektu. Odpowiedzialność 

ta nie może zostać przeniesiona na inny podmiot, w tym na partnera 

projektu. Wszelkie spory pomiędzy partnerami będą rozstrzygane 

bez udziału IZ RPO WP. 

 

 

 

 
28 



 

Partnerstwo 

  

Beneficjentem projektu, tj. stroną umowy o dofinansowanie z IZ RPO WP jest 

określony w umowie lider projektu, który w szczególności:  

 

- składa wniosek o dofinansowanie do IZ, 

- wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie         

projektu (o ile jest wymagane), 

- jest podmiotem praw i obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie, 

- odpowiada za cały projekt i koordynuje przedsięwzięcie, 

- weryfikuje dokumenty przedkładane przez partnerów, 

-składa do IZ wnioski o płatność, 

- jest odpowiedzialny za zapewnienie trwałości projektu, 
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Wydatki kwalifikowane 

 
  

 

  Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się 

wydatki poniesione przez wnioskodawcę po dniu złożenia wniosku 

o dofinansowanie. 

 

 Pomoc udzielana jest na projekty realizowane na terenie 
województwa podkarpackiego. 
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Wydatki kwalifikowane 

 
  

 

 Warunkiem kwalifikowalności wydatków jest ich niezbędność do 

realizacji projektu oraz poniesienie zgodnie z zasadami 

określonymi w przepisach stosownych rozporządzeń pomocowych 

wskazanych jako podstawa prawna do udzielenia pomocy,               

w Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków 

w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 

programowania 2007-2013 z dnia 20 kwietnia 2010 r. oraz 

w Podręczniku kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2007 – 2013. 
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Wydatki kwalifikowane 

 
 Katalog wydatków: 

 

 koszty odpłatnego korzystania z gruntów,  

 odpisy amortyzacyjne od budynków lub budowli,  

 nabycie, odpłatne korzystanie lub wytworzenie środków trwałych (w 

przypadku gdy środki trwałe nie są wykorzystywane na potrzeby 

realizacji projektu przez całkowity okres ich użytkowania, wydatkiem 

kwalifikowanym mogą być tylko odpisy amortyzacyjne):  

- maszyn i urządzeń (nie dotyczy wyposażenia technicznego dla prac biurowych)  

- aparatury,  
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Wydatki kwalifikowane 

 Katalog wydatków c.d. 

 nabycie wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji 
projektu w postaci patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej 
wiedzy technicznej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:  

 

- będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,  

- będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym kupujący 
nie może sprawować nad sprzedawcą, a sprzedawca nad kupującym kontroli, 
o której mowa w art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 
stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 
(rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz. Urz. UE 
L 24 z 29.01.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, 
str. 40),  

- będą stanowić aktywa przedsiębiorcy przez co najmniej 5 lat, a w przypadku 
mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy przez co najmniej    
3 lata,  
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Wydatki kwalifikowane 

 
Katalog wydatków c.d. 

 

Ważne:  

 

W przypadku, gdy aktywa wykorzystywane są także w innych celach niż 
realizacja projektu, kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu 
amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania aktywów w celu 
realizacji projektu. 

 

 Odpisy amortyzacyjne nie mogą zostać uznane za kwalifikowane, jeżeli 
dotyczą aktywów uprzednio sfinansowanych ze środków publicznych. 

  

 Odpisy amortyzacyjne ustala się zgodnie z przepisami o rachunkowości.  
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Wydatki kwalifikowane 

 
Katalog wydatków c.d. 

 

 bieżąca działalność bezpośrednio związana z realizacją badań:  

 

- umowa najmu powierzchni wykorzystywanych do badań,  

- zakup usług: telekomunikacyjnych, komunalnych, grzewczych, 

dostawy     i przesyłu energii elektrycznej, wody i/lub gazu,  

- zakup materiałów i środków eksploatacyjnych  -  dotyczy wyłącznie 

materiałów i środków eksploatacyjnych mających bezpośrednie 

zastosowanie przy prowadzeniu prac naukowo-badawczych (np. 

próbki, odczynniki), a nie związanych z pracami biurowymi,  

 

 

 

 

 

35 



 

Wydatki kwalifikowane 

 
Katalog wydatków c.d. 

 

 zatrudnienie personelu projektu, w zakresie w jakim są zatrudnieni 

przy projekcie, obejmujące wynagrodzenie brutto oraz składki 

obowiązkowe, w tym składki na ubezpieczenia społeczne:  

- pracowników badawczych,  

- pracowników technicznych,  

- pozostałych pracowników pomocniczych,  

 

 Wydatki przeznaczone na zatrudnienie pozostałych pracowników 

pomocniczych nie mogą być wyższe niż 3% wartości całkowitych 

wydatków projektu.  
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Wydatki kwalifikowane 

 Wynagrodzenia – uwagi 

 

 Wydatki związane z dodatkami, nagrodami, premiami mogą zostać uznane za 
kwalifikowane proporcjonalnie do czasu i części etatu, w jakich pracownik wykonywał 
zadania związane z realizacją projektu. 

 

 Pracownik Beneficjenta może być zaangażowany do projektu na podstawie umowy 
cywilno-prawnej pod warunkiem, że praca na rzecz projektu jest rodzajowo różna od 
pracy jaka wykonywana jest na podstawie umowy o pracę, czyli praca nie jest 
wykonywana na warunkach określonych w art. 22 § 1 Kodeksu pracy (Dz.U. 1974 nr 
24 poz. 141). 

 

 W przypadku „zatrudnienia” pracownika na podstawie umowy cywilno-prawnej (tj. 
zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej) za 
kwalifikowaną można uznać stawkę wynagrodzenia obowiązującą u Beneficjenta za 
dany rodzaj pracy, a w przypadku gdy stawki obowiązujące u Beneficjenta są wyższe 
od stawek rynkowych – stawki rynkowe.  
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Wydatki kwalifikowane 

 
Katalog wydatków c.d. 

 

 realizację badań przez osoby trzecie wykonywanych na podstawie 

umowy zawartej na warunkach rynkowych (dotyczy usług badawczych 

świadczonych przez jednostki badawcze, spółki prawa handlowego, spółki cywilne 

oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) 

 

 koszty podatku VAT, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami 

Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia od 

należnego podatku od towarów i usług. 
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WOJEWDZTWO PODKARPACKIE 

  



 

Wydatki niekwalifikowane 

 
  

 

 

 Wydatkami niekwalifikowanymi są wszystkie pozostałe wydatki 

niewymienione na poprzednich slajdach. 
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Slajd 40 

Etapy ubiegania się o dofinansowanie 

 Złożenie 

wniosku 

Podpisanie 

umowy o 

dofinansowaniu 

Ocena wniosku 

(formalna,merytoryczna, 

strategiczna) 

Realizacja 

projektu 

Złożenie 

 wniosku  

o płatność 

Weryfikacja 

 wniosku  

o płatność 

Kontrola 

projektu 

Wypłata 

środków  



 

 

Przyjmowanie wniosków 
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   Punkt Przyjmowania Wniosków w DWP 

 

   Osobiście lub przez posłańca 

 

   Pocztą kurierską lub listem poleconym 

 

   Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku na 

 piśmie 

 

    Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie  uznaje się termin 

 dostarczenia do DWP (data stempla Sekretariatu DWP) lub 

 data stempla Kancelarii Ogólnej. 

 



 

 

Sposób sporządzenia wniosku 
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Należy pamiętać, że: 

 

 Formularz wniosku i załączniki należy złożyć w 2 egzemplarzach 

w wersji papierowej, a wniosek również w wersji elektronicznej (na 

płycie CD/DVD, za formę elektroniczną uważa się wyłącznie wniosek 

wygenerowany w Generatorze wniosków w formacie XML),  

 

 wniosek należy wypełniać posługując się generatorem wniosków 

i przy wykorzystaniu słowników właściwych do tego konkursu, 

 

 wniosek w generatorze należy zapisywać na jego ostatniej 

stronie – suma kontrolna wersji elektronicznej i papierowej ma być  

tożsama 

 



 

 

OCENA FORMALNA 
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    Polega na potwierdzeniu, że złożony wniosek wraz z       

 załącznikami jest kompletny i wypełniony zgodnie z wytycznymi 

 oraz odpowiednimi przepisami prawa 

 

    Dokonują pracownicy DWP 

 

    Dwie pary oczu 

 

    Termin do 45 dni roboczych 

 

     Możliwość przedłużenia oceny o 45 dni 
 



 

 

Ocena formalna 
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Kryteria dopuszczające: 

 

 Kwalifikowalność Wnioskodawcy 

 

 Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu 

 

 Kwalifikowalność zakresu finansowego projektu 

 

 Termin, miejsce i tryb dostarczenia wniosku 

 
 



 

 

Ocena formalna 
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Kryteria administracyjne: 

 

 Kompletność i prawidłowość sporządzenia wniosku, min.: 

 

 złożenie wymaganej liczby egzemplarzy wniosku,  

 złożenie wniosku zawierającego wszystkie strony,  

 wypełnione poprawnie wszystkie wymagane pola  

 poprawność wszystkich wyliczeń arytmetycznych we 

wniosku,  

 tożsamość egzemplarzy wniosku,  

 podpisanie wniosku przez osobę (osoby) upoważnione 

 pieczęci/parafy 

 prawidłowe poświadczenie za zgodność z oryginałem 

 spójność wniosku z biznesplanem 



 

 

Ocena formalna 

46 

o Wniosek może być poprawiony jednokrotnie, 

 

o Czas na poprawę wniosku – 5 dni roboczych od dnia 

 otrzymania pisma, 

 

o Wniosek otrzymuje ocenę negatywną, gdy: 

 

 wnioskodawca nie dokonał korekt i uzupełnień 

 złożone uzupełnienia są nadal wadliwe 

 wprowadzone zostały inne zmiany, niż wynikające z 

 wezwania (za wyjątkiem błędów formalnych o których 

 wnioskodawca poinformował) 

 niedotrzymany został  termin dostarczenia uzupełnień,   



 

 

 

Ocena merytoryczna 

  Przeprowadzają Komisje Konkursowe składające się z ekspertów. 

  Eksperci dokonują oceny jakościowej przyznając punkty na podstawie 

 kryteriów jakościowych.  

  Etapy: 

 

 

 

  Czas trwania:    30 dni roboczych od daty pierwszego 

    posiedzenia  

    możliwość przedłużenia o 20 dni  roboczych 

     możliwość złożenia wyjaśnień i 

    korekt -  5 dni roboczych    
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Oceny finansowej i ekonomicznej, 

technicznej i technologicznej 

Oceny jakościowej 



 

 

 

Kryteria jakościowe 

  

1. Zgodność z celami Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 

Podkarpackiego na lata 2005-2013 - max 25 pkt 

2. Wpływ projektu na podniesienie konkurencyjności gospodarki regionu – 

max 20 pkt 

3. Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów badawczo-

rozwojowych, wspierających  transfer technologii i innowacji – max 15 pkt 

4. Działalność beneficjenta w ramach sieci jednostek naukowych, naukowo - 

badawczych lub we współpracy z nimi – 15 pkt 

5. Doświadczenie zawodowe i wykształcenie kadry niezbędnej do realizacji 

projektu – max 15 pkt 

6. Zasięg geograficzny projektu – max 10 pkt 
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Kryterium nr 1 
Zgodność z celami Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 

2005-2013 - max 25 pkt 

 
  
Sposób punktowania: 

 

Projekt dotyczy sektorów wysokiej szansy – 25 pkt 

 

Projekt nie dotyczy sektorów wysokiej szansy – 0 pkt 

 

Kryterium preferować będzie projekty dotyczące sektorów wysokiej szansy, wskazanych 

w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005 – 2013   

  

 

 

 

Ocena na podstawie informacji zawartych w punkcie VII biznesplanu 
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Kryterium nr 1 
Zgodność z celami Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 

2005-2013 - max 25 pkt 

 Sektory wysokiej szansy 

 

 rolnictwo ekologiczne i przemysł spożywczy;  

 usługi, w tym szczególnie usługi turystyczne i informatyczne;  

 przemysł chemiczny, w tym farmaceutyczny;  

 przemysł mineralny;  

 przemysł elektromaszynowy, w tym szczególnie lotniczy, sprzętu AGD, maszyn 

budowlanych (budowlano-drogowych, budowlanych do prac ziemnych, rolniczych itd.);  

 przemysł naftowy;  

 przemysł szklarski;  

 przemysł hutniczo-metalurgiczny;  

 przemysł związany z infrastrukturą ochrony środowiska;  

 przemysł urządzeń służących do pozyskiwania i wykorzystywania źródeł odnawialnej 

energii;  

 przemysł naturalnych leków roślinnych oraz rozwijanie ośrodków ich poszukiwania;  

 przemysł naturalnych opakowań wielokrotnego użycia;  

 przemysł nowoczesnych, ulegających biodegradacji tworzyw sztucznych, wzorowanych 

na rozwiązaniach naturalnych.  
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Kryterium nr 2 
Wpływ projektu na podniesienie konkurencyjności gospodarki regionu - max 20 pkt 

 

  
Sposób punktowania 

Po 5 pkt  za każdy powstały etat badawczy lub szkoleniowy w wyniku realizacji projektu. 

Suma uzyskanych punktów nie może przekroczyć 20 pkt 

 

Etaty badawcze utworzone bezpośrednio w efekcie realizacji projektu od momentu jego 

rozpoczęcia do końca fazy operacyjnej projektu, tj do roku od momentu złożenia 

przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową. 

Etaty badawcze dotyczą pracowników naukowo-badawczych, nie przyznawane punkty za 

pracowników technicznych oraz pozostałych pracowników pomocniczych 

 

 

 

Informacje zawarte w punkcie XII biznesplanu 
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Kryterium nr 3 
Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów badawczo-rozwojowych, 

wspierających transfer technologii i innowacji - max 15 pkt 

 
  
Sposób punktowania: 

 

Po 5 pkt  za każdy projekt. Suma uzyskanych punktów nie może przekroczyć 15 pkt 

 

Kryterium oceniane będzie na podstawie zadeklarowanej liczby projektów badawczo-

rozwojowych, których realizacja rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku. 

 

 

 

Informacje zawarte w punkcie V biznesplanu 
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Kryterium nr 4 
Działalność beneficjenta w ramach sieci jednostek naukowych, naukowo badawczych lub 

we współpracy z nimi - max 15 pkt 

 
  
Sposób punktowania: 

 

Po 5 pkt  za każdy udokumentowany umową fakt współpracy. Suma uzyskanych 

punktów nie może przekroczyć 15 pkt 

 

Umowa współpracy musiała rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o 

dofinansowanie 

 

 

 

Informacje zawarte w punkcie IV.4 biznesplanu 
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Kryterium nr 5 
Doświadczenie zawodowe i wykształcenie kadry niezbędnej do realizacji projektu - max 

15 pkt 

  
  
Sposób punktowania: 

 

15 pkt  w przypadku dysponowania właściwą kadrą 

 0 pkt w przypadku braku dysponowania właściwą kadrą 

 

 Punktacja przyznana na podstawie szczegółowego opisu kadry, jaką dysponuje 

Wnioskodawca, a która będzie zaangażowana w realizację projektu 

 

 By przyznać punkty, konieczne jest by wszystkie osoby zaangażowane w realizację 

projektu posiadały minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie 

wyższe magisterskie.   

 

 

Informacje zawarte w punkcie IV.1 biznesplanu  
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Kryterium nr 6 
Zasięg geograficzny projektu - max 10 pkt 

  
  
Sposób punktowania: 

 

projekt o znaczeniu regionalnym lub lokalnym (powiatowym) 10 pkt  

Pozostałe projekty - 0 pkt  

 

Kryterium oceniane będzie na podstawie zakładanego zasięgu geograficznego projektu 

opisanego w punkcie II.9 biznesplanu 
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Ocena merytoryczna - wynik 
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  Wynik oceny: 

 

 

  Przyczyny oceny negatywnej:  

 

•  Brak zgodności metodologicznej oraz prawidłowości rachunkowej 

 biznesplanu, 

•      Niewykonalność techniczna i/lub technologiczna projektu, 

•  Niespełnienie kryteriów wynikających ze stosownych rozporządzeń pomocy 

 publicznej (podmioty znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz 

 podmioty, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy), 

•  Brak zdolności instytucjonalnej, organizacyjnej i finansowej Wnioskodawcy 

 do zrealizowania projektu, 

•  Przewidziane w ramach projektu wydatki są zawyżone lub zaniżone, 

 analiza ekonomiczna lub finansowa jest niepoprawna,  

•  Wniosek uzyskał mniej niż 40 % maksymalnej liczby punktów.    

Pozytywna -

powyżej 40 pkt 

Ocena strategiczna 



 

 

Ocena strategiczna 

 

  Dokonuje Zarząd Województwa Podkarpackiego 

 

  Pod kątem zgodności projektu z aktualnymi potrzebami i zrównoważonym 

 rozwojem województwa: 

    - średni stopień zgodności projektu od 0 do 5 punktów, 

    - wysoki stopień zgodności projektu  od 6 do 15 punktów, 

    - zgodność projektu od 16 do 20 punktów. 

 

 

  Termin:  

 10 dni roboczych od daty podpisania Protokołu 

 z konkursu 
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Procedura odwoławcza – etap przedsądowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protest może być złożony po każdym etapie oceny wniosku, po 

otrzymaniu przez Wnioskodawcę pisemnej informacji o negatywnej 

ocenie. 

Forma: jeden pisemny protest 

Termin: 14 dni od otrzymania informacji 

Zawartość protestu: 

Dane Wnioskodawcy tożsame z danymi we wniosku 

Tytuł projektu i nr wniosku 

Informację dotyczącą etapu oceny wniosku, po którym został 

odrzucony 

Określenie zarzutów wraz z uzasadnieniem 

Podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej 

Podczas rozpatrywania protestu nie bierze się pod uwagę 

dokumentów, które nie zostały dołączone do wniosku w trakcie jego 

oceny 

Termin rozpatrzenia 45 dni z możliwością przedłużenia 
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Procedura odwoławcza  

– postępowanie przed sądami administracyjnymi 

 Po negatywnym rozpatrzeniu protestu wnioskodawca ma prawo wnieść 
skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, w 
terminie 14 dni od otrzymania informacji o negatywnym rozpatrzeniu 
protestu, wraz z pełną dokumentacją (wniosek wraz z informacją w 
przedmiocie oceny, kopie wniesionych środków odwoławczych z 
informacją o ich wyniku). Termin rozpatrzenia 30 dni. 

 

 Po rozstrzygnięciu przez sąd obu stronom przysługuje prawo do 
wniesienia skargi kasacyjnej da Naczelnego Sądu Administracyjnego w 
terminie 14 dni od doręczenia rozstrzygnięcia WSA, wraz z kompletną 
dokumentacją w tej sprawie. Termin rozpatrzenia 30 dni. 

 

 Zakończenie postępowania sądowego w zakresie danego projektu, 
którego wnioskodawca wniósł skargę do sądu administracyjnego 
oznacza zakończenie procedury odwoławczej. 



 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

 

tel. (17) 747 64 15 

gpi@podkarpackie.pl 
 

www.pife.podkarpackie.pl 

www.rpo.podkarpackie.pl 

 

 

 

Dziękuję za uwagę 
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