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Pytanie 51: Regulamin konkursu z działania 1.1 Badania i innowacje w Punkcie 3. Typy
Beneficjentów wymaga, aby podmiot wnioskujący o dofinansowanie prowadził działalność
gospodarczą na terytorium województwa lubuskiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego
rejestru (adres siedziby, oddziału lub miejsce zamieszkania na terenie województwa lubuskiego).
W naszym przypadku Wnioskodawcą projektu będzie spółka cywilna. Czy w związku z tym
wspólnicy spółki cywilnej powinni w ewidencji działalności gospodarczej dopisać nowy adres
prowadzenia działalności. W związku z powyższym, czy dla spełnienia warunku, o którym mowa
powyżej, wystarczy, iż obaj wspólnicy w ewidencji działalności gospodarczej dopiszą nowy adres
prowadzenia działalności (w województwie lubuskim), czy też Wnioskodawca musi spełnić jakieś
dodatkowe warunki?
Adres siedziby i oddziału dotyczy podmiotów wpisanych do KRS, miejsce zamieszkania zaś dotyczy osób
fizycznych prowadzących działalność gosp. – czyli również wspólników sp. cywilnej. Zatem nie wystarczy
tylko, że adres prowadzenia (wg nomenklatury CEIDG – wykonywania) działalności przez osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą wskazuje na woj. lubuskie, niezbędne jest też posiadanie przez
obydwu wspólników sp. cywilnej miejsca zamieszkania na terytorium woj. lubuskiego. Ten adres/adresy
miejsca zamieszkania będzie wpisany do umowy o dofinansowanie.

Pytanie 52: Czy wymienione w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu koszty operacyjne
wyszczególnione jako: elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie
instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej mogą być zakupione od podmiotów trzecich?
Tak, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie instalacji pilotażowej lub
demonstracyjnej mogą być zakupione od podmiotów trzecich z zachowaniem zasady uczciwej
konkurencji, opisanej w ministerialnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
(…) na lata 2014-2020.

Pytanie 53: Wnioskodawca jest przedsiębiorcą, który nie może odliczyć podatku VAT gdyż
wykonuje czynności zwolnione przedmiotowo z tego podatku. W związku z tym w ramach projektu
Wnioskodawca nie będzie mógł odzyskać podatku VAT. Czy koszt podatku VAT jest w tym
przypadku kosztem kwalifikowanym w projekcie typu I?
Tak. Ale należy pamiętać, że możliwość odzyskania podatku VAT należy rozpatrywać tylko w kontekście
rezultatu projektu, a nie aktualnej sytuacji Wnioskodawcy lub jego Partnera. W związku z faktem, iż
w Działaniu 1.1 Badania i Innowacje typ I celem projektu powinna być komercjalizacja badań określonych
we wniosku, to należy rozpatrywać możliwość odzyskania podatku naliczonego z tytułu projektu pod
kątem uzyskania przychodów ze sprzedaży jego wyników.

Pytanie 54: Czy partnerem może być przedsiębiorstwo lub instytucja świadcząca usługi w zakresie
B+R spoza województwa lubuskiego? Czy w takim układzie partner może część badań wykonywać
w swojej siedzibie a wyniki przekazywać wnioskodawcy działającemu na terenie województwa
lubuskiego?
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Tak, partnerem może być przedsiębiorstwo lub instytucja świadcząca usługi w zakresie B+R spoza
województwa lubuskiego. Badania przez nią wykonywane mogą być prowadzone w siedzibie partnera
(poza obszarem woj. lubuskiego) a wyniki przekazywane wnioskodawcy.

Pytanie 55: Czy kosztem kwalifikowanym może być rejestracja znaku towarowego?
Tak, znak towarowy może być kwalifikowalny w ramach I typu projektu w ramach kategorii:
Koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, pod
warunkiem, że:
a)

będą podlegać amortyzacji,

b)

będą ponoszone bezpośrednio przez Beneficjenta (a nie od innych podmiotów).

Koszty wytworzenia przez Beneficjenta wartości niematerialnych i prawnych, ich walidacja
i obrona są kwalifikowalne w ramach pomocy na wspieranie innowacyjności (która dotyczy tylko
MŚP - dla podmiotów innych niż MŚP koszty te są niekwalifikowalne).
Pomoc ta będzie przyznana wyłącznie w przypadku etapów projektu dotyczących działań w obszarze
wzornictwa oraz uzyskania, walidacji i ochrony własności przemysłowej i intelektualnej (na uzyskanie tzw.
własnych patentów).
Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu dotyczących pomocy na
wspieranie innowacyjności środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.

Pytanie 56: W jaki sposób należy uzupełnić sekcję D.2 Luka w finansowaniu we Wniosku
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi
Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.1 Badania i innowacje. Projekt – I typ
projektu (Projekty B+R przedsiębiorstw) będzie realizowany przez duże przedsiębiorstwo,
w partnerstwie z podmiotem MŚP, będzie projektem generującym dochód.
Czy w RPO – Lubuskie 2020 obowiązują zryczałtowane procentowe stawki dochodów odnoszące
się do projektów w sektorze badań, rozwoju i innowacji (sektor B+R)?
Nie. Instytucja Zarządzająca RPO 2020 nie podjęła decyzji o zastosowaniu zryczałtowanej procentowej
stawki dochodów odnoszącej się do projektów w sektorze B+R. Zatem lukę w finansowaniu należy
wyliczyć zgodnie z zapisami zawartymi w Instrukcji do opracowania Studium Wykonalności dla projektów
inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –
Lubuskie 2020.
Pytanie 57: Czy wszystkie elektroniczne wersje załączników mogą zostać umieszczone w jednym
pliku o nazwie Załączniki (1 plik pdf będący skanem wszystkich załączników)?
Nie. Każdy załącznik powinien zostać dołączony w systemie LSI2020 oddzielnie (zasada: 1 załącznik =
1 plik, opis w systemie: zgodnie z nazwami załączników zawartymi w liście kompletu załączników
wymaganych przez IZ RPO – L2020). Wyjątek stanowią: studium wykonalności i biznes plan, które należy
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umieścić w 2 plikach, dokumenty potwierdzające sytuację finansową, które najlepiej pogrupować wg roku,
którego dotyczą.
Takie dołączanie usprawni proces ładowania się załączników podczas ich przeglądania w systemie oraz
proces ich weryfikacji i wprowadzania ewentualnych poprawek do jednego z załączników.
Zgodnie z odp. na pytanie nr 26 – elektroniczne wersje załączników powinny być plikami np. *.pdf
utworzonymi wprost z plików *.doc lub innego edytowalnego formatu, w którym utworzono załącznik.
Dołączanie załączników będących skanami ostatecznych, podpisanych wersji dołączonych do wersji
papierowej dokumentacji projektu będzie akceptowane choć jest niezalecane.
Ponadto arkusze obliczeniowe do studium wykonalności lub biznes planu należy dołączyć elektronicznie
w LSI 2020 w formacie xls lub ods (arkusz nie może być chroniony i powinien zawierać aktywne formuły
obliczeniowe). Zatem zarówno studium wykonalności jak i biznes plan będą dołączone w systemie w 2
plikach (1 plik pdf lub doc i 1 plki xls lub ods).
Arkusz/aneks obliczeniowy do studium wykonalności należy dołączyć wyłącznie w formie elektronicznej
(nie należy dołączać jego wydruków).
Część finansową Biznes Planu (arkusz obliczeniowy) należy dołączyć w formie elektronicznej i papierowej
(nie ma obowiązku wydruku jedynie zakładki obliczenia własne).
W żadnym wypadku nie należy:
- dołączać w LSI 2020 podwójnych wersji elektronicznych tego samego załącznika (np. jedna wersja
w formacie doc i jedna w pdf),
- załączać skanu każdej strony danego załącznika w oddzielnym pliku,
- dostarczać do IZ RPO wersji elektronicznych na płycie CD.

Pytanie 58: Czy o pomoc w ramach działania 1.1 może wystąpić podmiot, który jest powiązany
z przedsiębiorstwem będącym w trudnej sytuacji (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu
Komisji (UE) nr 651/2014)?
Nie. Zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej jeżeli przedsiębiorstwo, na podstawie występujących
powiązań, tworzy z innym przedsiębiorstwem jeden podmiot gospodarczy mający wspólne źródło kontroli
(jest przedsiębiorstwem powiązanym), to uważa się je za jedno przedsiębiorstwo a przy udzielaniu
pomocy powinna być brana pod uwagę sytuacja ekonomiczna wszystkich występujących w nim
podmiotów. Nieuwzględnienie powyższych zależności mogłoby prowadzić do ominięcia zakazu
udzielenia pomocy przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji, np. poprzez utworzenie spółki-córki, spółki
zależnej. W przypadku przedsiębiorstw partnerskich (zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I do
rozporządzenia 651/2014) ubiegając się o pomoc państwa nie należy uwzględniać sytuacji ekonomicznej
przedsiębiorstw partnerskich.
Źródło: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf

