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Pytanie 4: Uprzejmie proszę o wyjaśnienie kwestii wskaźników produktu, które Wnioskodawca
projektu powinien ująć we wniosku.
Po pierwsze – czy określono w dokumentacji wskaźniki specyficzne dla projektu? Regulamin
wskazuje wyłącznie wskaźniki specyficzne dla programu.
Po drugie – proszę o wyjaśnienie sposobu szacowania (definicji) wskaźników:
- Liczba innowacji o charakterze międzybranżowym, łączącym obszary specjalizacji, które
otrzymały wsparcie
- Liczba innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up, które otrzymały wsparcie na rozpoczęcie
lub rozwój działalności w podziale na inteligentne specjalizacje regionu.
W jaki sposób Wnioskodawca powinien szacować te wskaźniki? W jaki sposób należy
udokumentować ich spełnienie?
Projektodawca ubiegający się o dofinansowanie, którego projekt wpisuje się w jedną z inteligentnych
specjalizacji województwa lubuskiego (Zielona gospodarka, Zdrowie i jakość życia, Innowacyjny
przemysł) zobowiązany jest wybrać we wniosku i określić wartości docelowe wskaźników specyficznych
dla Programu, tylko w przypadku, gdy dotyczą one zakresu jego projektu. W związku z tym, że to
Beneficjent decyduje o wyborze właściwych wskaźników zostały one przypisane do programu a nie do
projektów. Realizacja poniższych wskaźników powinna wynikać z dokumentacji konkursowej i opisu
projektu.
Wskaźniki dotyczące inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego służą monitorowaniu postępów
wdrażania Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego.
•
Liczba innowacji o charakterze międzybranżowym, łączącym obszary specjalizacji, które
otrzymały wsparcie.
Są to innowacje powstałe na styku istniejących obszarów specjalizacji i swoim zakresem dotyczą kilku
obszarów i/lub branż. Są one efektem współpracy przedsiębiorstw wpisujących się w różne specjalizacje.
Zatem beneficjent wskazuje we wniosku o dofinansowanie liczbę innowacji o wskazanym powyżej
charakterze, jakie są przedmiotem danego projektu.
•
Liczba innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up, które otrzymały wsparcie na rozpoczęcie lub
rozwój działalności w podziale na inteligentne specjalizacje regionu.
Powyższy wskaźnik może znaleźć swoje odzwierciedlenie w Działaniu 1.2 Rozwój przedsiębiorczości.
I typ projektu Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości. Ostatecznymi odbiorcami projektów w tym
Typie, będą przede wszystkim firmy typu start - up, spin - off, spin - out lub firmy rozwijające się dzięki
możliwości wsparcia ze strony inkubatora. W tym przypadku, beneficjent określa we wniosku
o dofinansowanie szacowaną liczbę podmiotów innowacyjnych, jaka będzie ostatecznym odbiorcą
wsparcia w ramach projektu.
Udokumentowanie spełnienia wskaźników następuje na podstawie złożonej dokumentacji projektowej
oraz na etapie kontroli projektu. Nie wymagana jest dodatkowa dokumentacja poza konkursową.
Pytanie 5: Jeżeli w wyniku wstępnej weryfikacji dokumentów, które złożyłem na konkurs, zgodnie
z pismem od IZ muszę poprawić tylko załączniki to czy muszę do poprawek jeszcze raz dołączać
formularz wniosku?
Tak. W związku z możliwością jednorazowej poprawy wniosku o dofinansowanie na weryfikacji wstępnej
/ocenie formalnej przypominamy, że jakakolwiek zmiana w załącznikach do wniosku aplikacyjnego
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powinna być także odnotowana w systemie LSI2020. Załączenie do systemu LSI2020 zaktualizowanych
załączników lub załączników, których pierwotnie brakowało, powoduje zmianę sumy kontrolnej w całym
formularzu wniosku aplikacyjnego, ponieważ aktualizacji ulega lista załączników będąca również
elementem formularza wniosku. Zatem z powodu zmiany zawartości wniosku i związanej z tym zmiany
sumy kontrolnej wniosku niezbędne jest jego ponowne złożenie.
W związku z powyższym, przed złożeniem poprawek, prosimy o weryfikację dokumentów pod kątem tego,
czy wersje elektroniczna oraz papierowa są ze sobą tożsame.
Dodatkowo, wnioskodawca na etapie wprowadzania poprawek/uzupełnień powinien usunąć w systemie
LSI2020 błędną/nieaktualną wersję załącznika i zastąpić ją poprawioną wersją, tak by wniosek
z załącznikami stanowił komplet poprawnych i aktualnych dokumentów, które zostaną przekazane do
kolejnych etapów procedury konkursowej.
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