
 

1. Czy umowa/ porozumienie z Partnerem, spoza sektora finansów publicznych musi zostać zawarta przed dniem 

złożenia wniosku o dofinansowanie i czy dokument taki musi zostać załączony do umowy o dofinansowanie? 

(odnoszę się tutaj do Regulaminu Konkursu, do podpunktu 7.4. na s.21). 

  

Zgodnie z podpunktem nr 7.4 „Wybór partnerów spoza sektora finansów publicznych jest dokonywany przed złożeniem 

wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego”. Jednocześnie podpunkt 16.1.5 mówi, że do wniosku o 

dofinansowanie projektu wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć  kopię zawartej umowy (porozumienia lub innego 

dokumentu) określającą rolę partnera w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec 

dysponenta środków unijnych. 

 

2. Proszę o wyjaśnienie - czy jakikolwiek inny podmiot niewymieniony w regulaminie konkursu kategorycznie nie 

może zostać podwykonawcą? Czy może interpretować to w ten sposób, iż koszty podwykonawstwa, gdzie 

podwykonawcą byłby podmiot spoza wymienionego katalogu będą niekwalifikowalne, ale podmiot ten może 

zostać wybrany? 

 

Podpunkt 4.5.2 regulaminu konkursu wskazuje jakie podmioty mogą występować jako podwykonawcy w przedmiotowym 

konkursie: „W ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, 

państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą 

badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o 

której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 

2014 r., poz. 1620,z późn. zm.), i otrzymała co najmniej ocenę B. Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu 

(podwykonawstwo) innym podmiotom niż wymienione w poprzedzającym akapicie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu 

pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej. Koszty podwykonawstwa nie mogą przekroczyć 50% wartości kosztów 

kwalifikowalnych.” 

W przypadku gdzie Podwykonawcą będzie podmiot spoza wyżej wymienionego katalogu, podmiot ten może zostać 

wybrany, ale koszty podwykonawstwa mogą stanowić jedynie wydatki niekwalifikowane projektu. 

 

3. Proszę również o odpowiedź czy podwykonawcą może być spółka zagraniczna, specjalizująca się w 

przeprowadzaniu prac B+R w dziedzinie, której dotyczyć będzie projekt? 

 

Tak. Spółka zagraniczna specjalizująca się w przeprowadzaniu prac B+R może zostać podwykonawcą, jeżeli wpisuje się 

w  Podpunkt 4.5.2 regulaminu konkursu.  

 

4. Jaka jest forma rozliczenia projektu: czy wpłacane zaliczki ?  czy płatne poszczególne etapy po ich wykonaniu 

? 

 

Zgodnie ze wzorem umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjent ma możliwość aplikowania o środki w formie zaliczki 

i/lub refundacji poniesionych wydatków. 

 

5. Czy wypłaty dla pracowników mogą być gotówką ?  

 

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcy zobowiązani są do dokonywania lub 

przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku bankowego. 

Dotyczy to każdej sytuacji, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz gdy jednorazowa wartość transakcji, bez 

względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro. Równowartość tę przelicza się na 

złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, 

w którym dokonano transakcji. 

Słowo „transakcja” oznacza umowę cywilnoprawną. Jeśli umowa była zawarta na kwotę wyższą niż równowartość 15 000 

euro, wówczas nie można jej opłacać w formie gotówkowej, tylko za pośrednictwem banku. Nie ma tu znaczenia, czy 

faktury lub płatności są w niższej wartości. Ważna jest umowa. 

Do przeliczenia równowartości 15 000 euro po średnim kursie NBP bierze się pod uwagę datę zawarcia umowy. 

Powyższe ograniczenia dotyczą pojedynczych transakcji, zatem nie ma znaczenia, ile następuje płatności częściowych i 

w jakich terminach. Częściowe płatności w sumie nie mogą przekroczyć kwoty 15 000 euro. W przypadku przewyższenia 

tego ustawowego limitu obowiązkiem przedsiębiorcy jest dokonanie płatności za pośrednictwem banku. 

Przedstawienie do rozliczenia w ramach składanego Wniosku o płatność wydatków opłaconych gotówka jest możliwe 

tylko w odniesieniu do tych, które zostały poniesione przed datą podpisania umowy. W sytuacji, gdy faktura/inny 

dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej została zapłacona gotówką, potwierdzeniem zapłaty jest 



umieszczona na niej klauzula „zapłacono gotówką”, opatrzona podpisem osoby przyjmującej zapłatę 

(wystawcy/sprzedawcy) oraz dołączona kopia raportu kasowego.  

Po podpisaniu Umowy Beneficjent jest zobligowany do przestrzegania jej zapisów: (§ 8 ust. 2) : ” ”Wszystkie płatności 

dokonywane w związku z realizacją Umowy w tym pomiędzy Beneficjentem a Partnerem/Partnerami, powinny być 

dokonywane za pośrednictwem Wyodrębnionych dla Projektu rachunków bankowych Beneficjenta wskazanych w ust. 1, 

pod rygorem możliwości uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowane”. 

 

6. Czy ocena wniosków jest sukcesywna -  czy po zakończonym terminie składania wniosków ?  

 

W przypadku konkursów zamkniętych ocena wniosków rozpoczyna się po zakończeniu terminu naborów. 

  

 

7. Czy konieczne jest prowadzenie specjalnego konta bankowego dotyczącego wydatków związanych z 

projektem ?  

 

Zgodnie ze wzorem umowy o dofinansowanie, środki  będą przekazywane przelewem na wskazany/-e przez Beneficjenta 

w Umowie oraz we Wniosku Wyodrębniony/-ne dla Projektu rachunek/-ki bankowy/-e. 

Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją Umowy, w tym pomiędzy Beneficjentem  

a Partnerem/Partnerami, powinny być dokonywane za pośrednictwem Wyodrębnionych dla Projektu rachunków 

bankowych Beneficjenta.  

 

 

 

8. Jaki jest termin rozliczenia finansowego etapu projektu po jego merytorycznym zakończeniu i odbiorze ?  

 

Zgodnie ze wzorem umowy o dofinansowanie, Beneficjent rozlicza całość udzielonego dofinansowania w terminie do 30 

dni od dnia finansowego zakończenia realizacji Projektu, składając w tym terminie Wniosek o płatność końcową za 

pośrednictwem systemu SL2014.  

 

9. Czy projekt  może być realizowany w ramach konsorcjum złożonego z dwóch firm badawczo produkcyjnych? 

 

 Konsorcjum może składać się z dwóch firm badawczo produkcyjnych. 

 

10. Jaki jest poziom dofinansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych dla jednostek naukowych 

uczestniczących w projekcie jako partnerzy? 

 

W związku z tym, że Beneficjentami (liderem) w przedmiotowym konkursie mogą być mikro, małe, średnie, duże 

przedsiębiorstwa, to w regulaminie konkursu we wskazanej tabeli poziomy dofinansowania zostały określone dla 

przedsiębiorstw, a nie dla jednostek naukowych (które zostały dopuszczone jako partnerzy projektu). Ponadto uprzejmie 

informuję, że regulamin konkursu w pkt 7.9 stanowi, iż dla projektu realizowanego w partnerstwie intensywność pomocy 

na podstawie art. 25 ust. 5 Rozporządzenia 651/2014 należy liczyć proporcjonalnie do kosztów, które odpowiednio 

ponosi lider i partner lub partnerzy. Zgodnie z typami projektów wymienionych w regulaminie konkursu nie przewiduje się 

prowadzenia badań podstawowych dlatego też jednostka naukowa nie może otrzymać więcej niż 80% wsparcia kosztów 

kwalifikowanych. 

 

 

11. Mam pytanie o zakup WNiP w działaniu RPO WM 1.2 – czy możemy dokonać zakupu tylko i wyłącznie od 

JBR (tak jak było to w przypadku projektów PO IR 1.1.1) czy od podmiotu rynkowego? 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem KE NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. wartości niematerialne i prawne są nabywane 

na warunkach rynkowych od osób trzecich (tj. wszystkich podmiotów w obrocie gospodarczym) niepowiązanych z 

nabywcą co oznacza, iż  warunki transakcji między umawiającymi się stronami nie różnią się od tych, jakie określiłyby 

niezależne przedsiębiorstwa i nie zawierają jakiegokolwiek elementu zmowy. Każda transakcja, która wynika z otwartego, 

przejrzystego i niedyskryminującego postępowania, jest uznana za spełniającą zasadę ceny rynkowej i może stanowić 

podstawę do utworzenia kosztu kwalifikowanego w ramach przedmiotowego Działania. 

Zgodnie z art. 25 ust 3 pkt. d. Rozporządzenia KE 651/2014  zakup WNiP stanowi koszt kwalifikowany o ile poniesiony 

jest na zasadach rynkowych o których mowa powyżej, a które reguluje art. 2 pkt. 89. Rozporządzenia. Koszty 

kwalifikowane w ramach zakupu wartości niematerialnych i prawnych są to koszty patentów, licencji, know-how, 



nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz czy raportów badawczych. Reasumując  nie ma obowiązku aby 

zakup WNIP odbywał się jedynie od JBR. 

 

 

12. Jakie są kryteria uzyskania maksymalnego dofinansowania w wysokości 80%? 

 

Zgodnie z regulaminem konkursu do ww. działania maksymalna intensywność pomocy w przypadku badań 

przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi:  

  

Przedsiębiorca 

Badania przemysłowe Prace rozwojowe 

Maksymalne 

dofinansowanie 

Maksymalne 

dofinansowanie po 

uwzględnieniu premii*  

Maksymalne 

dofinansowanie 

Maksymalne 

dofinansowanie po 

uwzględnieniu premii* 

Mikro 70% 80% 45% 60% 

Mały 70% 80% 45% 60% 

Średni 60% 75% 35% 50% 

Duży 50% 65% 25% 40% 

  

*poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu o 15 p. p., maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowanych, jeżeli 

spełniony jest jeden z następujących warunków: 

 

1. Projekt zakłada efektywną współpracę: 

a) między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej 

dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony 

Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów 

kwalifikowanych, lub  

b) między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, 

jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowanych i ma prawo do publikowania własnych 

wyników badań; 

2. Wyniki projektu będą szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, 

ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.  

W przypadku, gdy Wnioskodawca wnioskuje o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu, 

konieczne jest wykazanie w dokumentacji projektu, że w okresie trwałości projektu: 

a) zostaną zaprezentowane, na co najmniej 2 konferencjach, w tym na 1 konferencji naukowej lub technicznej, lub 

b) zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych dotyczących branży tożsamej 

z branżą, w której realizowany był projekt, lub 

c) zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z 

licencją otwartego dostępu.  

Szerokie rozpowszechnianie należy rozumieć poprzez udostępnienie oprogramowania w pełnej wersji, 

zachowującej wszystkie cechy funkcjonalne przypisane wynikom prac badawczych. 

 

W przypadku korzystania z pomocy de minimis jej maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów 

kwalifikowanych projektu i nie jest powiązany w intensywnością określoną dla danego projektu w ramach pomocy 

publicznej. Pomoc de minimis może zostać przeznaczona na koszty przygotowania biznes planu,  koszty promocji 

projektu (publikacje, koszt strony internetowej itp.) oraz koszty zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru 

przemysłowego.  

 

 

13. Czy koszty przygotowania wniosku/projektu przez firmę konsultingową mogą być rozliczone w ramach 

dotacji na projekt ?  

 

Nie. Zgodnie z Zasadami Kwalifikowalności Wydatków w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 koszty przygotowania wniosku o dofinansowanie  są niekwalifikowane. 

 

 

 

 



14. Czy płace osoby prowadzącej sprawy administracyjne i księgowe projektu mogą być rozliczone w ramach 

projektu ?  

 

Tak. Zgodnie z regulaminem konkursu oraz Zasadami Kwalifikowalności Wydatków w ramach Regionalnego programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 za kwalifikowane uznaje się wszystkie wydatki niezbędne 

do realizacji projektu, zgodne z zasadami określonymi w części ogólnej wytycznych programowych. W ramach kosztów 

pośrednich projektu, kwalifikowane są koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia np. 

koszty koordynatora, personelu obsługowego, obsługi księgowej oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego 

w zarządzanie projektem; 

Koszty pośrednie oraz koszty opracowania biznes planu nie mogą przekroczyć 10 % wartości kosztów kwalifikowanych 

po odjęciu kosztów podwykonawstwa.  

 

 

15. Czy w koszty ogólne projektu wchodzą: rozmowy telefoniczne, koszty Internetu, koszty korespondencji , 

ogrzewania budynku, energia elektryczna itp. rozliczane ryczałtowo ?    

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu przytoczone koszty należy zakwalifikować w ramach kategorii kosztów pośrednich. 

Koszty pośrednie to koszty niezbędne do realizacji projektu, ale niedotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu 

projektu.  

Zgodnie z zapisami rozdziału 4 pkt. 4.5.6 Regulaminu Konkursu koszty pośrednie to: 

 koszty związane z użytkowaniem budynków, w tym koszty wynajmu, utrzymania  

lub amortyzacji budynków, mediów, sprzątania oraz ochrony pomieszczeń, ubezpieczeń majątkowych, 

utylizacji odpadów, okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń, koszty adaptacji pomieszczeń dla celów 

realizacji projektu; 

 koszty związane z użytkowaniem gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na 

potrzeby projektu, w tym m.in. dzierżawa gruntów (tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej) i 

wieczyste użytkowanie gruntów (tylko opłaty za użytkowanie wieczyste z wyłączeniem odsetek); 

 koszty administracyjne, w tym opłaty skarbowe, opłaty notarialne, koszty usług pocztowych, 

telefonicznych, internetowych, kurierskich itp., usług bankowych, za wyjątkiem kosztów związanych z 

prowadzeniem rachunku bankowego, usług księgowych, prawnych itp., materiałów biurowych; 

 koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia np. koszty koordynatora lub 

kierownika projektu, personelu obsługowego, obsługi księgowej oraz innego personelu bezpośrednio 

zaangażowanego w zarządzanie projektem; 

 koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu. 

 

W kwestii dotyczącej rozliczania koszty pośrednie wraz z kosztami opracowania biznes planu nie mogą przekroczyć 10 % 

wartości kosztów kwalifikowanych po odjęciu kosztów podwykonawstwa.  

Koszty pośrednie mogą być rozliczane na dwa sposoby: 

a) ryczałtem, według progów procentowych ustalanych przez IP, 

b) na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków (tj. z pełnym udokumentowaniem wydatków). 

 

Wybór jednego z ww. sposobów rozliczania kosztów pośrednich następuje najpóźniej  

na etapie podpisania umowy o dofinansowanie projektu. 

 

 

16. Czy w ramach projektu mogą być rozliczone prace współwłaściciela firmy ?  

 

Zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków, kwalifikowane jest wynagrodzenie osoby samozatrudnionej tj. osoby 

fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wykonującej osobiście zadania w ramach projektu, którego jest 

beneficjentem i jednocześnie stanowi personel tego projektu, pod warunkiem wyraźnego wskazania tej formy 

zaangażowania oraz określenia zakresu obowiązków tej osoby w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Wysokość 

wynagrodzenia, wynika z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie. Poniesienie wydatku na wynagrodzenie, jest 

dokumentowane dokumentem księgowym, np. notą obciążeniową oraz protokołem. 

Przepisy te mają również zastosowanie do osób współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych. 

 

 



17. Proszę o informację, czy w projekcie badawczo-rozwojowym koszty zaangażowania osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą (personel badawczy) to koszt kwalifikowany? Czy uwzględniamy 

go w kosztach personelu czy podwykonawstwa? 

 

Zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków oraz wytycznymi programowymi, kwalifikowane jest wynagrodzenie osoby 

samozatrudnionej tj. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wykonującej osobiście zadania w ramach 

projektu, którego jest beneficjentem i jednocześnie stanowi personel tego projektu, pod warunkiem wyraźnego wskazania 

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

Wysokość wynagrodzenia, wynika z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie. Poniesienie wydatku na wynagrodzenie, 

jest dokumentowane dokumentem księgowym, np. notą obciążeniową oraz protokołem. Przepisy te mają również 

zastosowanie do osób współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych. 

W ramach przedmiotowego Działania kwalifikowane koszty personelu zostały określone jako m.in. 

wynagrodzenia badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych technicznych w zakresie, w jakim są oni 

zatrudnieni przy danym projekcie, rozliczane na zasadach wskazanych w wytycznych programowych.  

Z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą można również zawrzeć umowę cywilnoprawną, gdzie kwalifikowane 

są: 

1. Wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu zaangażowanego na podstawie  

stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski) 

2. Wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu zaangażowanego na podstawie umowy o dzieło oraz wydatki 

poniesione na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest 

jednocześnie pracownikiem beneficjenta są kwalifikowane, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:  

a. charakter zadań uzasadnia zawarcie umowy o dzieło, 

b. wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło wskazane zostało w zatwierdzonym wniosku o 

dofinansowanie projektu,  

c. rozliczenie zaangażowania zawodowego personelu następuje na podstawie protokołu, wskazującego 

wynik rzeczowy wykonanego dzieła, oraz dokumentu księgowego potwierdzającego poniesienie wydatku.  

 

Powyżej wskazane koszty należy odróżnić od kosztów podwykonawstwa. Zgodnie z Regulaminem konkursu poprzez 

koszty podwykonawstwa należy rozumieć zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu, które nie są 

wykonywane na terenie beneficjenta i pod jego bezpośrednim nadzorem. Za podwykonawstwo nie uznaje się czynności 

pomocniczych, niezbędnych do wykonania zadań projektowych takich jak usługi prawne lub księgowe. W ramach 

projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu 

instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i 

upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której 

mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1620,z późn. zm.), i otrzymała co najmniej ocenę B. 

Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż wymienione w 

poprzedzającym akapicie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej. Koszty 

podwykonawstwa nie mogą przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowanych. 

Podsumowując koszty osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, są traktowane jako usługi zlecone i  nie 

stanowią kosztów wynagrodzenia, dlatego też w takiej formie nie mogą być uznane za wydatki kwalifikowane.  

 

 

18. Czy  wszystkie badania naukowe wykonane w ramach projektu mogą być zaliczone do badań 

przemysłowych - uzasadnia to fakt że dotyczą one najnowszych rozwiązań w skali światowej? 

 

W Regulaminie konkursu zostało określone, iż wsparciem objęte zostaną projekty, których przedmiotem jest faza badań 

przemysłowych oraz prac rozwojowych, wykluczono natomiast wsparcie badań podstawowych. Zgodnie z art. 25 ust.2 i 3 

Rozporządzenia Komisji nr 651/2014 kwalifikowane mogą być koszty części projektu badawczo-rozwojowego, która w 

pełni wpisuje się w konkretną kategorię działalności badawczo-rozwojowej (w ramach konkursu badania przemysłowe 

lub prace rozwojowe). Należy zatem przypisać konkretne koszty kwalifikowane do kategorii badań przemysłowych lub 

prac rozwojowych. Kwestia nowości rozwiązań nie stanowi podstawy do uznania, iż badania nad rozwiązaniem mają 

charakter przemysłowy. Beneficjent posiadając wiedzę co do zakresu i charakteru prowadzonych badań weryfikuje, czy 

wpisują się one w definicję badań przemysłowych. Zgodnie z Regulaminem konkursu 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. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować 



budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii 

pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii 

generycznych. Należy zauważyć, iż w cyklu życia projektu badawczo-rozwojowego mogą występować różne etapy i 

prace, które jeśli nie wpisują się w pełni w zakres badań przemysłowych, wówczas koszty tej części projektu nie będą 

kwalifikowane w ramach pomocy na badania przemysłowe. Warto zwrócić uwagę na różnice definicyjne w zakresie 

pomocy na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną wynikające z przepisów art. 2 pkt 83- 98 oraz sekcji 4 

Rozporządzenia Komisji nr 651/2014. Pomocne przy określaniu charakteru prowadzonych badań mogą być definicje z 

ustawy o finansowaniu nauki w zakresie poziomów gotowości technologicznej- poniższy link prowadzi do krótkiego 

zestawienia w tym temacie. 

http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/1_1_1_1_2016/15_poziomy_goto

wosci_technologicznej.pdf 

 

 

19. Czy rozliczenia pracowników firmy X i firm kooperujących mogą być wykonane w oparciu o umowy o 

dzieło ?  

 

Kwalifikowalne są m.in. wynagrodzenia badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych technicznych w 

zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie, rozliczane na zasadach wskazanych w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.  

Zgodnie z Zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020, wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu zaangażowanego na podstawie stosunku 

cywilnoprawnego (umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski) są kwalifikowane, z zastrzeżeniem warunków 

określonych w podrozdziale 6.16.2. Wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na 

podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta (analogiczne zasady dotyczą 

partnera), są niekwalifikowane, przy czym nie dotyczy to umów o dzieło. Rozliczenie umowy zlecenia/dzieło następuje na 

podstawie protokołu odbioru wskazującego szczegółowy zakres wykonanych czynności oraz liczbę godzin dotyczących 

realizacji danej umowy wraz z dokumentem księgowym potwierdzającym poniesienie wydatku. 

Wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu zaangażowanego na podstawie umowy o dzieło są kwalifikowane, jeżeli 

spełnione są łącznie następujące warunki: 

 charakter zadań uzasadnia zawarcie umowy o dzieło (Umowa o dzieło musi spełniać wymogi określone w art. 

627 Kodeksu cywilnego, przy czym umowa o dzieło nie może dotyczyć zadań wykonywanych w sposób ciągły.) 

 wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło wskazane zostało w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie 

projektu, 

 rozliczenie zaangażowania zawodowego personelu następuje na podstawie protokołu, wskazującego wynik 

rzeczowy wykonanego dzieła, oraz dokumentu księgowego potwierdzającego poniesienie wydatku. 

Firma kooperująca jako partner projektu zobowiązana jest stosować analogiczne zasady dot. kwalifikowania i rozliczania 

kosztów personelu projektu jak beneficjent (wnioskodawca). 

 

 

20.  Jaka jest podstawa prawna do ustalonego poziomu dofinansowania dla jednostek naukowych? 

 

W przypadku, gdy jednostka naukowa pełni role partnera w projekcie, a jego udział ma charakter naukowy (wyniki badań 

nie będą przez Jednostkę wykorzystywane komercyjnie np.: nie będą komercjalizowane) poziom dofinansowania wynika 

z ogólnych reguł i wysokości udzielanego dofinansowania w ramach EFFR dla woj. Mazowieckiego którego  poziom 

wynosi 80%.  

W przypadku, gdy Jednostka Naukowa występuje w projekcie jako przedsiębiorca na potrzeby niniejszego konkursu 

zostanie mu udzielona pomoc publiczna, której dopuszczalność  warunkują zapisy wynikające z rozporządzenia Ministra 

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

przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1075).   

 

21. Jak należy rozumieć "współpracę z jednostką naukową" wymienioną w pkt. 2.2. regulaminu konkursu? 

 

Punkt 2 Regulaminu Konkursu określa typy projektów jakie mogą być realizowane w ramach przedmiotowego konkursu; 

Punkt 2.2  odnosi się do typu projektu gdzie „wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych oraz prac 

rozwojowych, kończąc na tzw. pierwszej produkcji – cały proces powstania innowacji lub jego wybrane elementy, 

prowadzony samodzielnie przez przedsiębiorcę lub we współpracy z jednostką naukową.; 

Współpracę z jednostką naukową można zdefiniować w kilku kategoriach:  

http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/1_1_1_1_2016/15_poziomy_gotowosci_technologicznej.pdf
http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/1_1_1_1_2016/15_poziomy_gotowosci_technologicznej.pdf


a) jako podwykonawstwo  

W ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, 

państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją 

prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-

rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620,z późn. zm.), i otrzymała co najmniej ocenę B. 

Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż wymienione w 

poprzedzającym akapicie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej. Koszty 

podwykonawstwa nie mogą przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowanych 

b) jako skuteczną współpracę (w formie partnerstwa) 

 między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co 

najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się 

strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % 

kosztów kwalifikowanych, lub  

 między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą 

wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowanych i ma prawo do publikowania 

własnych wyników badań; 

c) jako skuteczną współpracę oraz podwykonawstwo łącznie z zastrzeżeniem, że partner projektu nie może 

jednocześnie być podwykonawcą. 

 

Jednocześnie w odniesieniu do kryteriów merytorycznych przedmiotowego Konkursu, współpracę  z jednostką naukową 

można nawiązać na podstawie umowy lub porozumienia oraz w formie konsorcjum (funkcjonującego na podstawie 

umowy lub porozumienia) w skład którego wchodzi więcej niż jedna jednostka naukowa. 

 

 

22. Czy w przypadku aplikowania konsorcjum jednostka naukowa może mieć koszty kwalifikowane w 

projekcie? Jaki poziom dofinansowania może uzyskać? 

 

Na wstępie należy zauważyć, że podmiotem uprawnionym do aplikowania jest wnioskodawca, który reprezentuje 

pozostałych partnerów/konsorcjantów na podstawie oddzielnej umowy.   

W ramach budżetu Wniosku o dofinansowanie mogą zostać przewidziane środki finansowe umożliwiające realizację 

zadań przypisanych danemu Konsorcjantowi – w tym jednostce naukowej, jeżeli posiada status partnera w projekcie i 

będzie traktowana jako przedsiębiorca (tj. będzie komercyjnie wykorzystywać wyniki prac badawczych). W takim 

przypadku wskazane w Rozdziale 5 Regulaminu konkursu maksymalne dopuszczalne poziomy dofinansowania 

projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe dotyczą zarówno beneficjenta (lidera) jak również 

partnerów. Ponadto w rozdziale 7 „Partnerstwo w projekcie” Regulaminu konkursu, w pkt 7.9 sformułowano 

postanowienie, że dla projektu realizowanego w partnerstwie intensywność pomocy należy liczyć (przy zastosowaniu 

przepisów art. 25 ust. 5 i 6 Rozporządzenia Komisji nr 651/2014) proporcjonalnie do kosztów, które odpowiednio ponosi 

lider i partner lub partnerzy. 

Intensywność dofinansowania jest warunkowana: 

 rodzajem badań stosowanych przewidzianych do realizacji w ramach projektu, 

 wielkością podmiotu ponoszącego koszty, 

 spełnieniem warunków efektywnej współpracy lub szerokiego rozpowszechniania; 

Przedsiębiorca 

Badania przemysłowe Prace rozwojowe 

Maksymalne 

dofinansowanie 

Maksymalne 

dofinansowanie po 

uwzględnieniu 

premii*  

Maksymalne 

dofinansowanie 

Maksymalne 

dofinansowanie po 

uwzględnieniu 

premii* 

Mikro 70% 80% 45% 60% 

Mały 70% 80% 45% 60% 

Średni 60% 75% 35% 50% 

Duży 50% 65% 25% 40% 

 

* poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu o 15 p. p., maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowanych, jeżeli 

spełniony jest jeden z następujących warunków: 

a) projekt zakłada efektywną współpracę: 



 między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej 

dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony 

Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów 

kwalifikowanych, lub 

 między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, 

jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowanych i ma prawo do publikowania własnych 

wyników badań; 

b) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, 

ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego. 

W przypadku, gdy Wnioskodawca wnioskuje o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu, 

konieczne jest wykazanie w dokumentacji projektu, że w okresie trwałości projektu: 

- zostaną zaprezentowane, na co najmniej 2 konferencjach, w tym na 1 konferencji naukowej lub technicznej, lub 

- zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych dotyczących branży tożsamej z 

branżą, w której realizowany był projekt, lub 

- zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją 

otwartego dostępu. 

Nie stanowi szerokiego rozpowszechniania udostępnienie oprogramowania w niepełnej wersji, niezachowującej 

wszystkich cech funkcjonalnych przypisanych wynikom prac badawczych.” 

 

W przypadku, gdy jednostka naukowa pełni role partnera w projekcie, a jego udział ma charakter naukowy (wyniki badań 

nie będą przez Jednostkę wykorzystywane komercyjnie np.: nie będą komercjalizowane) poziom dofinansowania wynika 

z ogólnych reguł i wysokości udzielanego dofinansowania w ramach EFFR dla woj. Mazowieckiego które  poziom wynosi 

80%.  

 

 

23. Czym  współpraca z jednostką naukową na podstawie umowy różni się od podwykonawstwa? Do jakiej 

kategorii należy przypisać wydatki na taką współpracę na podstawie umowy? Proszę również o 

ustosunkowanie się do ww. pytania w kontekście punktów uzyskiwanych w ramach kryterium 

merytorycznego „Samodzielność w realizacji projektu 

 

Współpraca między przedsiębiorstwem z jednostką naukową polega na uczestnictwie JBR jako partnera w projekcie, 

który na podstawie podpisanej umowy z wnioskodawcą ponosi koszty kwalifikowane w projekcie. W takim  przypadku 

realizacja projektu w ww. formule powoduje że zgodnie z „kryteriami merytorycznymi szczegółowymi” traktowane jest to 

jako samodzielność w realizacji projektu 

 

Jeżeli chodzi o podwykonawstwo informujemy, iż zgodnie z „Zasadami kwalifikowalności wydatków” jako 

podwykonawstwo należy rozumieć zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu, które nie są 

wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta. Za podwykonawstwo nie uznaje się czynności 

pomocniczych, niezbędnych do wykonania zadań projektowych takich jak usługi prawne lub księgowe. W ramach 

projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu 

instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i 

upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której 

mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B. 

W ramach wniosku o dofinansowanie w budżecie projektu poszczególne koszty realizowane w ramach 

podwykonawstwem lub efektywnej współpracy należy odpowiednio przypisać do zdefiniowanych kategorii kosztów 

kwalifikowanych. 

W przypadku podwykonawstwa (zlecania zadań Jednostce Naukowej) aby uzyskać maksymalną liczbę punktów w 

ramach kryterium merytorycznego nr 10 Udział wartości zleconych badań podwykonawcom w kosztach kwalifikowalnych 

nie powinien przekroczyć 10%.  

 

 

 

 

 

 

 



24. Proszę o informacje jakie wydatki będą traktowane i uznane jako podwykonawstwo w projekcie? Czy 

wydatki niezbędne do realizacji projektu i poniesione na wynajem urządzeń, infrastruktury technicznej 

lub zakup WNIP będą traktowane jako koszty ponoszone przez wnioskodawcę „samodzielnie”, czy tez 

będą traktowane jako „podwykonawstwo” w projekcie.  

 

Na wstępie należy zauważyć, że w ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać 

wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce 

naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności 

naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z 

dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620,z późn. zm.), i otrzymała co 

najmniej ocenę B. Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż 

wymienione w poprzedzającym akapicie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji 

Pośredniczącej. Koszty podwykonawstwa nie mogą przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowanych. 

W przypadku kosztów wskazanych w ww. pytaniu jeżeli będą one ponoszone przez wnioskodawcę lub partnerów 

samodzielnie nie będą one liczone do puli środków w ramach „podwykonawstwa”.  

 

25. Proszę o informacje czy wydatki poniesione na zakup środków trwałych mogą być kwalifikowane w 

ramach niniejszego konkursu  

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu oraz 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. poz. 1075) w ramach 

niniejszego konkursu kwalifikowany jest jedynie koszt związany z amortyzacją zakupywanego bądź posiadanego już 

sprzętu/aparatury.  

W takim przypadku odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości aparatury stanowią koszt kwalifikowany, jeżeli 

spełnione są łącznie następujące warunki: 

 aparatura jest niezbędna do prawidłowej realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywana w związku z danym 

projektem, 

 aparatura, inne urządzenia (sprzęt), służące celom badawczym będą ewidencjonowane w rejestrze środków 

trwałych podmiotów dokonujących ich zakupu, 

 zakup aparatury nie był sfinansowany ze środków publicznych. 

 

Kwalifikowana wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu realizacji projektu oraz proporcji 

wykorzystania środka przy realizacji projektu. 

Podsumowując kosztem kwalifikowalnym są wyłącznie odpisy amortyzacyjne oraz odpłatne korzystanie ze sprzętu i 

aparatury badawczej, niezbędnej do prawidłowej realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywanej w związku z 

projektem. 

 

26. Czy można dokonać wyboru podmiotu od którego będziemy wynajmować aparaturę badawczą przed 

złożeniem wniosku o dofinansowanie? 

 

Zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej na rzecz przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorców, w tym 

przede wszystkim mając na uwadze zapewnienie, że pomoc państwa wywołuje efekt zachęty, o którym mowa w art. 6 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, wydatki mogą być kwalifikowane po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. 

W związku z tym realizacja projektu może zostać rozpoczęta dopiero po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, tym 

samym podpisanie umowy na wynajem aparatury może zostać uznane za złamanie „efektu zachęty”. Każdorazowo 

ocena ww. faktu odbywa się na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie oraz załączników  

 

 

27. Czy do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty amortyzacji sprzętu będącego własnością 

wnioskodawcy (zakupiony wcześniej) wykorzystywanego w ramach realizacji projektu? 

 

Tak, o ile nie został on wcześniej sfinansowany ze środków publicznych. W przypadku partnerów w projekcie, których 

źródła finansowanie pochodzą ze źródeł publicznych, obowiązuje analogiczna zasada – wydatek jest kwalifikowany o ile 

nie otrzymał bezzwrotnej pomocy finansowej z innych źródeł środków publicznych (krajowych, unijnych lub innych) w 

wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków kwalifikowalnych projektu lub części projektu.   

 

 



28. W przypadku zlecania usług badawczych w formie podwykonawstwa zewnętrznemu podmiotowi jakie 

czynności nie zostaną uznane za rozpoczęcie inwestycji o którym mowa w w art. 6 Rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 

 

W przypadku zlecania usług badawczych w projekcie zewnętrznemu wykonawcy za rozpoczęcie projektu nie jest 

uważane i może mieć miejsce przed złożeniem wniosku o dofinansowanie: 

 przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procedury wyboru zewnętrznego wykonawcy (np. wystosowanie zapytania 

ofertowego, złożenie oferty przez wykonawcę, ocena ofert); 

 zawarcie umowy warunkowej z wykonawcą prac B+R; (pod warunkiem jej realizacji dopiero w momencie 

uzyskania dofinansowania) 

 podpisanie listów intencyjnych. 

 

 

 

29. Czy przedsiębiorca w ramach projektu może być zarówno konsorcjantem jak również partnerem 

wnioskodawcy  

 

Umowa konsorcjum nie wyklucza aby konsorcjant był równocześnie w projekcie partnerem. W związku z powyższym 

konsorcjant może być również partnerem w projekcie  

 

30. Czy w projekcie mogą uczestniczyć jednostki naukowe? Jeśli tak to na jakich zasadach? 

 

Wnioskodawcą w ramach projektu mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia 

651/2014 r.  W przypadku Jednostki Naukowej może ona w projekcie pełnić rolę konsorcjanta lub partnera.  

 

31.  Czy w ramach realizacji prac badawczych możliwe jest wytworzenie prototypu? 

 

Prace badawcze mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać również 
do celów komercyjnych w przypadku, gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym, a 
jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Koszt budowy prototypu stanowi 
koszt kwalifikowalny pod następującymi warunkami: 

 elementy użyte do jego budowy zostały zainstalowane na stałe; 

 prototyp jest wynikiem prac badawczych projektu. 

  W przypadku tego typu wydatków należy pamiętać o przyporządkowaniu go do odpowiedniego rodzaju badań 

wynikających z rozporządzenia 651/2014 

 

32. Czy możliwa do uzyskania wysokość pomocy publicznej dla dużego przedsiębiorcy ma związek z 

wartością wydatków kwalifikowanych projektu? 

 

W przypadku projektu dużego przedsiębiorcy, którego koszty kwalifikowane przekraczają 1 000 000 Euro i który po 

zakończeniu generuje dochód wielkość uzyskanej pomocy na badania i rozwój podlega weryfikacji  zgodnie z art. 61 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dni a 17 grudnia 2013r. ustanawiające wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.  Wskazania w tym zakresie można znaleźć w Wytycznych, do 

których prowadzi poniższy link. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/5193/NOWE_Wytyczne_PGD_PH_2014_2020_podpisane.pdf 

W celu ustalenia, czy całkowity koszt kwalifikowalny danego projektu przekracza powyższy próg, należy zastosować kurs 

wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z 

ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/5193/NOWE_Wytyczne_PGD_PH_2014_2020_podpisane.pdf

