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Co należy rozumieć przez "projekt wzorniczy"?
Jest to opracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych wyrobu
zmierzające do wprowadzenia go do obrotu gospodarczego.

Co nie stanowi o rozpoczęciu realizacji projektu?
Za rozpoczęcie realizacji projektu nie uznaje się:
• działań przygotowawczych, w szczególności sporządzenia studiów
wykonalności, usług doradczych związanych z przygotowaniem projektu, w tym
analiz przygotowawczych (technicznych, finansowych, ekonomicznych), pod
warunkiem, że ich koszty nie są objęte pomocą publiczną,
• uzyskania zezwoleń,
• przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy, pod
warunkiem, że jego koszty nie są objęte pomocą publiczną,
• procesu wyboru wykonawcy usług doradczych związanych z
przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego,
• poniesienia kosztów usług polegających na przeprowadzeniu wstępnego
audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego pn.
diagnoza,
• podpisania listów intencyjnych lub zawarcia umów warunkowych dotyczących
działań lub zakupów realizowanych w ramach projektów.

Co oznacza pojęcie „wdrażanie autorskich wzorów”?
Wdrażanie autorskiego wzoru należy rozumieć jako wdrażanie nowego lub znacząco
ulepszonego produktu powstałego na podstawie nowego projektu wzorniczego
opracowanego w wyniku przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego.
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Co oznacza, że produkt musi być dostępny dla innych?
Nowy lub znacząco ulepszony produkt musi odpowiadać na potrzeby osób o
szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej
sprawności (osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o
ograniczonej możliwości poruszania się; osób niewidomych i słabo widzących; osób
głuchych i słabo słyszących; osób głuchoniewidomych; osób z niepełnosprawnościami
psychicznymi i intelektualnymi; osób starszych i osłabionych chorobami; kobiet w
ciąży; osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi; osób mających trudności
w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo
mówionego); osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci); osób z ciężkim lub
nieporęcznym bagażem, towarem)*. Produkt powinien rozwiązywać problemy ww.
osób, znosić bariery we właściwościach środowiska (przestrzeni fizycznej,
rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów,
usług), co w efekcie pozwoli ww. osobom na korzystanie z niego na zasadzie równości
z innymi.
* Zgodnie z zapisami Programu Rządowego Dostępność Plus 2018 – 2025

Co oznacza, że Wnioskodawca posiada potencjał do realizacji projektu?
W kryterium weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca posiada potencjał do
zrealizowania projektu, a w szczególności do wdrożenia projektu wzorniczego.
Potencjał Wnioskodawcy należy rozumieć w szczególności jako posiadanie lub
możliwość pozyskania określonych zasobów umożliwiających skorzystanie z
doradztwa w zakresie profesjonalnego procesu projektowego oraz wdrożenie jego
wyników. Weryfikacja spełnienia kryterium następuje w wyniku analizy informacji
zawartych we wniosku o dofinansowanie takich jak:
• posiadane lub możliwe do pozyskania źródła finansowania realizacji projektu w
planowanym terminie i zakresie;
• zasoby ludzkie, którymi dysponuje lub zamierza dysponować Wnioskodawca
(w tym obecni lub przyszli pracownicy), pozwalające na współpracę z
projektantami przy przeprowadzaniu profesjonalnego procesu projektowego
oraz na wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu;
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• posiadana lub planowana infrastruktura techniczna, informatyczna i lokalowa
(wszelkie nieruchomości - grunty, budynki, budowle, maszyny, urządzenia i
pojazdy, oprogramowanie). Weryfikacji podlegać będzie, czy uzasadnienie
dotyczące potencjału i zasobów zostało dostosowane do planowanego zakresu
projektu.

Co rozumiane jest pod pojęciem „potencjał wnioskodawcy”?
Potencjał wnioskodawcy należy rozumieć jako posiadanie przez wnioskodawcę
określonych zasobów (ludzkich, technicznych, infrastrukturalnych, finansowych) do
przeprowadzenia w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy profesjonalnego procesu
projektowego, o którym mowa w projekcie.

Co uznaje się za rozpoczęcie projektu?
Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie
wiążącego zobowiązania do zamówienia usług związanych z realizacją projektu. W
przypadku, kiedy projekt dotyczy realizacji inwestycji początkowej, za rozpoczęcie
projektu uznaje się także dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego
zobowiązania do zamówienia urządzeń, towarów lub usług związanych z realizacją
projektu lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna,
zależnie od tego co nastąpi wcześniej. Nieodwracalność inwestycji oznacza brak
możliwości jednostronnego wycofania się z inwestycji bez poniesienia znacznej
szkody. Prace uważa się za rozpoczęte, jeżeli z ekonomicznego punktu widzenia
postanowienia umowy powodują trudności z wycofaniem się z realizacji Projektu, w
szczególności w sytuacji, w której w wyniku wycofania się z inwestycji zostałaby
utracona znaczna kwota środków finansowych.

Co zalicza się do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de
minimis?
Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty
następujących usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem
nowego lub znacząco ulepszonego produktu:
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1. usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu
projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego,
dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt:
a. przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie
potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia
rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania
nowego projektu wzorniczego;
b. stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego
projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu
projektowego oraz określenie kierunków projektowych;
c. opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów
nowego lub znacząco ulepszonego produktu. Z wyłączeniem kosztów
nabycia środków trwałych lub materiałów lub wartości niematerialnych i
prawnych niezbędnych do realizacji usług doradczych polegających na
przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego.
2. usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego
produktu, z wyłączeniem:
a. usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również
związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi
jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub
reklama;
b. środków trwałych lub materiałów lub wartości niematerialnych i
prawnych niezbędnych do realizacji usług doradczych w zakresie
wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Co zalicza się do wydatków kwalifikowalnych w zakresie inwestycji
początkowej?
Do wydatków kwalifikowalnych w zakresie inwestycji początkowej objętej regionalną
pomocą inwestycyjną zalicza się koszty:
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1. nabycia albo wytworzenia środków trwałych lub materiałów z wyłączeniem:
a. prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności
nieruchomości*, w tym gruntów, budynków, robót budowlanych,
materiałów budowlanych,
b. środków trwałych niezbędnych do realizacji opracowania projektów i
prototypów oraz do przeprowadzenia testów nowego lub znacząco
ulepszonego produktu;
2. nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji,
know-how oraz innych praw własności intelektualnej z wyłączeniem wartości
niematerialnych i prawnych niezbędnych do opracowania projektów oraz
prototypów oraz do przeprowadzenia testów nowego lub znacząco
ulepszonego produktu, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
a. będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy
otrzymującego pomoc,
b. będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
c. będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na
warunkach rynkowych,
d. będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną
związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3
lata od dnia zakończenia realizacji projektu.
*Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności możliwy jest zakup używanych
środków trwałych jeśli spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki:
1. sprzedawca środka trwałego wystawił deklarację określającą jego pochodzenie,
2. sprzedawca środka trwałego potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w
okresie poprzednich 7 lat współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji
z krajowych środków publicznych,
3. cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości
rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.
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Czy audyt wstępny musi zostać przeprowadzony przez zespół, w którego
skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant?
Usługa profesjonalnego procesu projektowego musi być świadczona przez podmiot,
który zapewnia do realizacji profesjonalnego procesu projektowego zespół, w
którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant. Wymagania
określone dla wykonawcy profesjonalnego procesu projektowego powinny stanowić
warunek udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy niniejszej usługi.
Profesjonalny projektant – należy przez to rozumieć projektanta, który posiada
wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe,
architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze
wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim
portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt
AGD, RTV, urządzenia specjalistyczne).

Czy diagnoza (wstępny audyt) jest kosztem kwalifikowalnym?
Koszty usług polegających na przeprowadzeniu wstępnego audytu w ramach
pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego pn. diagnoza są
kwalifikowalne, jeżeli zostaną poniesione przed dniem złożenia wniosku o
dofinansowanie, jednakże nie wcześniej niż 12 miesięcy przed tym dniem. Na
potrzeby przygotowania projektu oraz w celu zweryfikowania potencjału
wnioskodawcy i przeprowadzenia analizy jego otoczenia rynkowego pod kątem
zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego, pierwsza faza
procesu projektowego, tj. diagnoza musi zostać przeprowadzona przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie. Koszty realizacji tej fazy mogą zostać poniesione
wyłącznie ze środków wnioskodawcy, tj. bez udziału dofinansowania udzielanego w
ramach poddziałania 2.3.5 POIR lub mogą zostać uwzględnione jako koszty
kwalifikowalne projektu, z zastrzeżeniem zachowania terminu ich poniesienia, o
którym mowa powyżej. Z uwagi na fakt, że projekt nie może zostać rozpoczęty przed
dniem ani w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, nie należy zawierać żadnych
umów z wykonawcami. Podpisanie listów intencyjnych lub zawarcie umów
warunkowych dotyczących działań lub zakupów realizowanych w ramach projektu, w
tym w szczególności umów z wykonawcą usług doradczych związanych z
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przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego, nie jest uznawane za
rozpoczęcie realizacji projektu i może mieć miejsce przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie. Umowa warunkowa zawarta z wykonawcą przed złożeniem wniosku
o dofinansowanie, zawierająca warunek zawieszający dotyczący złożenia wniosku o
dofinansowanie lub uzyskania dofinansowania na realizację projektu, musi zawierać
zobowiązanie do realizacji zakresu zamówienia w okresie realizacji projektu. Zawarcie
z wykonawcą umowy bezwarunkowej, będącej prawnie wiążącym zobowiązaniem do
realizacji zamówienia na rzecz wnioskodawcy, zakładającej realizację zamówienia
przed rozpoczęciem okresu realizacji projektu, w szczególności przed dniem złożenia
wniosku o dofinansowanie, zostanie uznane za rozpoczęcie realizacji projektu, a tym
samym wszystkie wydatki poniesione w ramach projektu uznane zostaną za
niekwalifikowalne.

Czy diagnoza (wstępny audyt) musi zostać wykonana przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie?
Koszty usług polegających na przeprowadzeniu wstępnego audytu w ramach
pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego pn. diagnoza są
kwalifikowalne, jeżeli zostaną poniesione przed dniem złożenia wniosku o
dofinansowanie, jednakże nie wcześniej niż 12 miesięcy przed tym dniem. Na
potrzeby przygotowania projektu oraz w celu zweryfikowania potencjału
wnioskodawcy i przeprowadzenia analizy jego otoczenia rynkowego pod kątem
zasadności i zakresu opracowania
nowego projektu wzorniczego, pierwsza faza procesu projektowego tj. diagnoza musi
zostać przeprowadzona przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Koszty realizacji
tej fazy mogą zostać poniesione wyłącznie ze środków wnioskodawcy tj. bez udziału
dofinansowania udzielanego w ramach poddziałania 2.3.5 POIR lub mogą zostać
uwzględnione jako koszty kwalifikowalne projektu, z zastrzeżeniem zachowania
terminu ich poniesienia, o którym mowa powyżej. Z uwagi na fakt, że projekt nie
może zostać rozpoczęty przed dniem ani w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie,
nie należy zawierać żadnych umów z wykonawcami. Podpisanie listów intencyjnych
lub zawarcie umów warunkowych dotyczących działań lub zakupów realizowanych w
ramach projektu, w tym w szczególności umów z wykonawcą usług doradczych
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związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego, nie jest
uznawane za rozpoczęcie realizacji projektu i może mieć miejsce przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie. Umowa warunkowa zawarta z wykonawcą przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie, zawierająca warunek zawieszający dotyczący
złożenia wniosku o dofinansowanie lub uzyskania dofinansowania na realizację
projektu, musi zawierać zobowiązanie do realizacji zakresu zamówienia w okresie
realizacji projektu. Zawarcie z wykonawcą umowy bezwarunkowej, będącej prawnie
wiążącym zobowiązaniem do realizacji zamówienia na rzecz wnioskodawcy,
zakładającej realizację zamówienia przed rozpoczęciem okresu realizacji projektu, w
szczególności przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, zostanie uznane za
rozpoczęcie realizacji projektu, a tym samym wszystkie wydatki poniesione w ramach
projektu uznane zostaną za niekwalifikowalne.

Czy do budowy prototypu, firma która zostanie wynajęta do
opracowania projektu, może korzystać ze specjalistycznych środków
trwałych wnioskodawcy?
Tak, należy jednak pamiętać, iż kosztem kwalifikowalnym jest usługa doradcza
polegająca na opracowaniu projektów i prototypów nowego lub znacząco
ulepszonego produktu. Ewentualny zakup materiałów niezbędnych do budowy
prototypu jest niekwalifikowalny w ramach poddziałania.

Czy do kosztów kwalifikowanych możemy zaliczyć również koszty
projektowania przez zewnętrzną firmę projektową oprzyrządowania do
produkcji np. formy wtryskowe detali do nowego produktu?
W ramach profesjonalnego procesu projektowego opracowywany jest produkt,
natomiast działania związane z zaprojektowaniem form wtryskowych mogą być
elementem usług doradczych niezbędnych do wdrożenia nowego lub znacząco
ulepszonego produktu.

Czy dofinansowaniem może zostać objęte oprogramowanie?
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Jeśli produktem projektu jest oprogramowanie to powinno ono być częścią wyrobu.
Dofinansowaniem nie może zostać objęte oprogramowanie, będące samodzielnym
przeznaczonym do sprzedaży produktem/aplikacją. W przypadku oprogramowania
zaliczającego się do wartości niematerialnych i prawnych, należy wskazać, czy jest to
seryjne oprogramowanie czy oprogramowanie wykonane specjalnie na potrzeby
projektu. Wspomniane powyżej informacje będą brane pod uwagę przy ocenie
zasadności i racjonalności planowanych wydatków. Zasadność i racjonalność
poniesienia poszczególnych wydatków będzie sprawdzana przede wszystkim w
odniesieniu do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów projektu oraz
celów określonych dla poddziałania.

Czy dozwolone jest wybranie wykonawcy diagnozy, syntezy analizy oraz
tworzenia rozwiązań, prototypowania i testowania w ramach 1
zamówienia i zarazem 1 umowy przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie?
Dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem
należy przeprowadzić badanie tożsamości zamówienia. Ustalając wartość zamówienia
należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:
1. usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub
funkcjonalnie (tożsamość przedmiotowa),
2. możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie (tożsamość czasowa),
3. możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę (tożsamość
podmiotowa).
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu pierwsza faza profesjonalnego procesu
projektowego - diagnoza ma na celu przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego
na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy
otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania
nowego projektu wzorniczego. Faza ta przeprowadzana jest przed złożeniem wniosku
o dofinansowanie. W związku z powyższym nie będzie zachowana tożsamość
czasowa tego zamówienia, co oznacza że należy przeprowadzić odrębne
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postępowania ofertowe na diagnozę oraz pozostałe fazy procesu projektowego, przy
czym wszystkie pozostałe fazy procesu projektowego (poza diagnozą) mogą być
objęte jednym postępowaniem. Z uwagi na fakt, że projekt nie może zostać
rozpoczęty przed dniem ani w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, nie należy
zawierać żadnych umów z wykonawcami. Podpisanie listów intencyjnych lub
zawarcie umów warunkowych dotyczących działań lub zakupów realizowanych w
ramach projektu, w tym w szczególności umów z wykonawcą usług doradczych
związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego, nie jest
uznawane za rozpoczęcie realizacji projektu i może mieć miejsce przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie. Umowa warunkowa zawarta z wykonawcą przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie, zawierająca warunek zawieszający dotyczący
złożenia wniosku o dofinansowanie lub uzyskania dofinansowania na realizację
projektu, musi zawierać zobowiązanie do realizacji zakresu zamówienia w okresie
realizacji projektu. Zawarcie z wykonawcą umowy bezwarunkowej, będącej prawnie
wiążącym zobowiązaniem do realizacji zamówienia na rzecz wnioskodawcy,
zakładającej realizację zamówienia przed rozpoczęciem okresu realizacji projektu, w
szczególności przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, zostanie uznane za
rozpoczęcie realizacji projektu, a tym samym wszystkie wydatki poniesione w ramach
projektu uznane zostaną za niekwalifikowalne.

Czy istnieje wykluczenie, by dwie firmy powiązane złożyły 2 osobne
wnioski na każdą z firm?
Nie ma takiego wykluczenia.

Czy jest możliwe uzupełnianie lub poprawianie wniosku?
PARP określa zakres niezbędnego uzupełnienia oraz wskazuje omyłki do poprawienia.
Wnioskodawca jest zobowiązany do uzupełnienia lub poprawienia wniosku o
dofinansowanie wyłącznie w zakresie wskazanym w wezwaniu, przy czym
niedopuszczalne jest wprowadzenie zmian innych niż wskazane w wezwaniu.
Wnioskodawca po uzupełnieniu lub poprawieniu wniosku o dofinansowanie zgodnie
z wezwaniem, jest zobowiązany wysłać wprowadzone zmiany poprzez naciśnięcie w
GW przycisku „Wyślij”. W przypadku gdy wnioskodawca nie wyśle wprowadzonych
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zmian w opisany powyżej sposób, zostaną one automatycznie zapisane i wysłane w
GW w dniu upływu terminu wskazanego w wezwaniu. Dla rozstrzygnięcia, czy
wniosek o dofinansowanie został uzupełniony lub poprawiony w terminie,
decydująca jest data złożenia nowej wersji wniosku o dofinansowanie w GW (data
generowana jest przez system: po wysłaniu poprzez naciśnięcie w GW przycisku
„Wyślij” lub automatycznie w przypadku niewysłania wprowadzonych zmian z dniem
upływu terminu wskazanego w wezwaniu. Dopuszczalne jest jednokrotne
uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w zakresie wskazanym
przez PARP w wezwaniu. Jeżeli wnioskodawca nie poprawi lub nie uzupełni wniosku o
dofinansowanie we wskazanym w wezwaniu terminie lub zakresie lub wprowadzi we
wniosku o dofinansowanie zmiany inne, niż wskazane w wezwaniu, wniosek o
dofinansowanie zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia i, w konsekwencji, nie
zostanie dopuszczony do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów.

Czy jest możliwość wycofania wniosku i następnie ponownego złożenia w
tej samej rundzie konkursu?
Zgodnie z Regulaminem do poddziałania 2.3.5. Design dla przedsiębiorców,
wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie. W takim
przypadku wnioskodawca wycofuje wniosek w Generatorze Wniosków oraz załącza
skan pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie podpisanego zgodnie z zasadami
reprezentowania wnioskodawcy. Datą wycofania wniosku jest data zarejestrowana
przez Generator. Po wycofaniu wniosku można złożyć go ponownie w tej samej
rundzie konkursu.

Czy jest możliwość wzięcia udziału w konkursie, jeżeli działalność
zarejestrowana jest w województwie mazowieckim, ale prowadzona
również w województwie podlaskim?
Dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie
mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność
gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem 5 regionów
Polski Wschodniej) potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej jest określane zgodnie z wpisem do
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odpowiedniego rejestru dotyczącego adresu siedziby lub oddziału wnioskodawcy, a w
przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej - adresu lub adresów wykonywania działalności gospodarczej.
Prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej
oznacza, że zarówno adres siedziby oraz adresy oddziałów albo którykolwiek z
adresów prowadzenia działalności gospodarczej znajdują się poza regionami Polski
Wschodniej. Zgodnie z powyższym, Przedsiębiorcy prowadzący działalność
gospodarczą (potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru) na terenie
województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i
warmińsko-mazurskiego, są wykluczeni z wzięcia udziału w tym konkursie.

Czy konkurs jest podzielony na rundy?
Konkurs jest podzielony na 2 rundy. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w
następujących terminach:
1) dla rundy I – od 24 listopada 2020 r. do 28 lutego 2021 r.
2) dla rundy II – od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. (w ostatnim dniu naboru do
godz. 16:00:00).

Czy konkurs może ulec skróceniu?
Jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o
dofinansowanie zlokalizowanych:
1. w województwie mazowieckim przekroczy 150% kwoty przeznaczonej na
dofinansowanie tych projektów w konkursie, termin składania wniosków o
dofinansowanie dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim
może ulec skróceniu;
2. w województwach innych niż mazowieckie przekroczy 120% kwoty
przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie, termin
składania wniosków o dofinansowanie dla projektów zlokalizowanych w
województwach innych niż mazowieckie może ulec skróceniu. O skróceniu
terminu naboru PARP poinformuje zgodnie z § 15 ust. 2, nie później niż na 5
dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia naboru.
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Czy kwalifikowane są koszty doradztwa związane z procesem
patentowym lub objęciem ochroną wzoru przemysłowego (analiza stanu
techniki, analiza potencjału patentowego rozwiązania)?
Mogą być kwalifikowane w ramach usługi doradczej fakultatywnej , pod warunkiem,
iż dotyczą one produktu powstałego w oparciu o profesjonalny proces projektowy.

Czy kwalifikowane są koszty doradztwa związanego z opracowaniem
strategii marketingowej dla nowego produktu, w tym usługa związana z
opracowaniem strony www dla nowego produktu?
Mogą być kwalifikowane w ramach usługi doradczej fakultatywnej, pod warunkiem,
iż dotyczą one produktu powstałego w oparciu o profesjonalny proces projektowy.

Czy limit pomocy de minimis liczony jest na dzień składania wniosku o
dofinansowanie?
Limit pomocy de minimis weryfikowany jest na etapie podpisywania umowy o
dofinansowanie.

Czy materiały potrzebne do zbudowania prototypu są kosztem
kwalifikowalnym?
Materiały, z których miałby powstać prototyp, nie są kosztem kwalifikowalnym.

Czy może być dofinansowany projekt, którego celem jest opracowanie
projektu wzorniczego związanego z rebrandingiem marki,
przeprojektowaniem logo oraz zmianą designu opakowania produktów
wnioskodawcy?
Nie. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej celem projektu wzorniczego jest
wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Czy możliwa jest partycypacja Wnioskodawcy w kosztach na etapie
budowy wersji prototypu?
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Nie jest możliwa. Opracowanie prototypu stanowi element usług doradczych
polegających na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego. Usługi te
realizowane są przez wybranego w trybie konkursowym wykonawcę. W związku z
powyższym tylko działania zrealizowane przez ten podmiot objęte są
dofinansowaniem.

Czy możliwe jest sfinansowanie usługi certyfikacji produktu?
Biorąc pod uwagę katalog kosztów kwalifikowalnych określonych w § 5 Regulaminu
konkursu, usługi doradcze prowadzące do certyfikacji nowego produktu, mogą
stanowić wydatek kwalifikowalny, koszty związane z wydaniem samego certyfikatu,
np. opłata certyfikacyjna, nie mogą stanowić kosztu kwalifikowalnego, gdyż nie
stanowią one usługi doradczej. Ponadto możliwe jest sfinansowanie usługi certyfikacji
produktu będącego rezultatem projektu przed jego wdrożeniem na rynek.

Czy możliwe jest zlecenie outsourcingu produkcyjnego?
Wnioskodawca musi posiadać potencjał do zrealizowania projektu, a w szczególności
do wdrożenia projektu wzorniczego. Potencjał Wnioskodawcy należy rozumieć w
szczególności jako posiadanie lub możliwość pozyskania określonych zasobów
umożliwiających skorzystanie z doradztwa w zakresie profesjonalnego procesu
projektowego oraz wdrożenie jego wyników. Weryfikacja spełnienia kryterium
następuje w wyniku analizy informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie
takich jak:
• posiadane lub możliwe do pozyskania źródła finansowania realizacji projektu w
planowanym terminie i zakresie;
• zasoby ludzkie, którymi dysponuje lub zamierza dysponować Wnioskodawca
(w tym obecni lub przyszli pracownicy), pozwalające na współpracę z
projektantami przy przeprowadzaniu profesjonalnego procesu projektowego
oraz na wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu;
• posiadana lub planowana infrastruktura techniczna, informatyczna i lokalowa
(wszelkie nieruchomości - grunty, budynki, budowle, maszyny, urządzenia i
pojazdy, oprogramowanie).
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W związku z powyższym outsourcing produkcyjny jest możliwy w rozumieniu
planowanej infrastruktura technicznej w projekcie (Wnioskodawca powinien
szczegółowo opisać we wniosku o dofinansowanie założenia zlecania produkcji na
zewnątrz), przy czym należy mieć na uwadze, że zgodnie z Kryteriami wyboru
projektów (kryterium 4) o miejscu realizacji projektu decyduje zlokalizowanie procesu
wdrażania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu. W przypadku, kiedy projekt
dotyczy również realizacji inwestycji początkowej miejsce realizacji projektu jest
zgodne z miejscem wdrażania inwestycji. W związku z powyższym produkcja musi
odbywać się na terytorium RP.

Czy możliwe jest złożenie jednego wniosku i jego realizacji na terenie
dwóch województw? Jeśli tak, to jaki poziom dofinansowania należy
przyjąć?
Zgodnie z Instrukcją, Wnioskodawca powinien określić miejsce lokalizacji projektu
poprzez podanie informacji co najmniej dotyczących województwa, powiatu, gminy,
miejscowości oraz wskazać właściwy Podregion poprzez wybranie jednej opcji z listy.
W przypadku realizacji projektu w kilku lokalizacjach wskazanych we wniosku, główne
miejsce realizacji projektu zostaje wskazane przez wnioskodawcę poprzez
zaznaczenie checkboxu przy właściwej lokalizacji. Miejsce realizacji projektu musi
znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ze względu na charakter i cel
poddziałania o głównym miejscu realizacji projektu decyduje zlokalizowanie
przeważającej części procesu wdrażania nowego lub znacząco ulepszonego produktu
(w przypadku realizacji inwestycji początkowej) lub siedziba wnioskodawcy w
przypadku realizacji wyłącznie usług doradczych. Biorąc pod uwagę, iż projekt może
podlegać kontroli, dokumentacja powinna być przechowywana w ww. głównej
lokalizacji projektu. W przypadku, gdy część procesu wdrażania nowego lub znacząco
ulepszonego produktu będzie się odbywała w innej lokalizacji, niż wskazane główne
miejsce realizacji projektu, należy wypełnić pola odnoszące się do pozycji „pozostałe
miejsca realizacji projektu” poprzez podanie danych co najmniej dotyczących
województwa, powiatu, gminy, podregionu (NUTS 3). Pola „pozostałe miejsca
realizacji projektu” powinny być powielane zależnie od liczby miejsc, w których
odbywać się będzie wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu np. jeśli
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charakter wdrożenia będzie wymagał instalowania lub umieszczania elementów
inwestycji w różnych miejscach prowadzonej działalności (gminach, powiatach,
województwach). W przypadku wdrożeń polegających na zakupie mobilnych środków
trwałych jako miejsce realizacji projektu uznaje się lokalizację siedziby lub
zakładu/oddziału wnioskodawcy, w której środek został zaewidencjonowany i
przekazany do używania. Jeżeli w ramach projektu jako kwalifikowalne przewidziane
zostaną wydatki inwestycyjne związane z wdrażaniem nowego lub znacząco
ulepszonego produktu, objęte regionalną pomocą inwestycyjną, maksymalna
intensywność dofinansowania dla tych wydatków zostanie określona zgodnie z
poziomem dofinansowania właściwym dla miejsca głównej lokalizacji projektu.
Poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej
na lata 2014-2020. W przypadku projektów realizowanych w kilku miejscach objętych
różnym poziomem dofinansowania, maksymalną wysokością dopuszczalnej pomocy
dla ww. wydatków będzie pułap określony dla tego miejsca realizacji projektu, w
którym jest on najniższy.

Czy możliwy jest zakup używanych środków trwałych w ramach
konkursu?
Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności możliwy jest zakup używanych
środków trwałych, jeśli spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki:
1. sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie,
2. sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w
okresie poprzednich 7 lat współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji
z krajowych środków publicznych,
3. cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości
rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.

Czy można zrobić dwa oddzielne postępowania do fazy II i fazy III
profesjonalnego procesu projektowania?
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Może zostać wykonane oddzielne postępowanie odnośnie wyboru wykonawcy na
fazę II i fazę III. Przeprowadzenie tych faz profesjonalnego procesu projektowego
może być wykonane przez różne podmioty, o ile prawidłowo zostanie
przeprowadzony wybór wykonawcy, w tym nie dojdzie do sztucznego podziału
jednego zamówienia, w celu obejścia zasad wyboru wykonawców i zastosowane
zostaną odpowiednie tryby wyboru, zgodnie z wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020.

Czy oprogramowanie dotyczy również systemów, które mogą być
wykorzystywane na urządzeniach, których Wnioskodawca nie jest
producentem np. urządzeniach mobilnych, zegarków elektronicznych.
Jednak samo działanie systemu wspiera różne obszary codziennego
funkcjonowania osób niepełnosprawnych?
Jeśli produktem projektu jest oprogramowanie to powinno ono być częścią wyrobu.
Dofinansowaniem nie może zostać objęte oprogramowanie, będące samodzielnym
przeznaczonym do sprzedaży produktem/aplikacją. Ww. oprogramowanie działające
na urządzeniach mobilnych użytkowników nie będzie kwalifikowalne w ramach
konkursu.

Czy oprogramowanie może być produktem projektu?
Jeśli produktem projektu jest oprogramowanie to powinno ono być częścią produktu.
Dofinansowaniem nie może zostać objęte oprogramowanie będące samodzielnym
przeznaczonym do sprzedaży produktem.

Czy osoba niepełnosprawna ma być jedynym bezpośrednim odbiorcą
produktów projektu czy odbiorcą może być też osoba w pełni sprawna?
Jak Państwo będziecie to oceniać?
Produkt realizowany w ramach projektu obligatoryjnie musi być przeznaczony dla
osób z niepełnosprawnościami. Nie oznacza to, że jednocześnie odbiorcą tego
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produktu nie mogą być też osoby bez niepełnosprawności. Odbiorcą tego produktu
mogą być również nie tylko osoby z niepełnosprawnościami.

Czy osoby przebywające na stałe w szpitalu z przewlekłymi chorobami
można traktować jako osoby ze specyficznymi potrzebami?
Co do zasady ten „katalog” osób nie jest doprecyzowany i zamknięty.

Czy projekt może dotyczyć opracowania usługi?
Nie może. Celem projektu jest opracowanie we współpracy z projektantami wyrobu
będący rzeczą, którego celem jest rozwiązanie problemu/problemów osób z
ograniczeniami funkcjonalnymi.

Czy projektant/wykonawca usługi projektowej musi posiadać firmę, aby
móc wykonać proces projektowy? Czy można zrealizować taką usługę w
oparciu np. o umowę o dzieło?
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz umową o
dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest przygotować i przeprowadzić
postępowanie o udzielenie zamówienia z zachowaniem zasad konkurencyjności
wydatków określonych w ww. dokumentach. Wykonawcą w ramach udzielanego
zamówienia jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej , która oferuje realizację robót budowlanych,
określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę w sprawie realizacji
zamówienia w projekcie realizowanym w ramach programu operacyjnego.

Czy prototypowanie i testowanie może wykonać samodzielnie
Wnioskodawca?
Działania związane z opracowaniem projektów oraz prototypów, a także
przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu to koszty usług
doradczych, które należy zlecić firmie zewnętrznej.
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Czy przed złożeniem wniosku o dofinasowanie można podpisać
warunkową umowę na wykonanie usług profesjonalnego
projektowania?
Podpisanie listów intencyjnych lub zawarcie umów warunkowych dotyczących działań
lub zakupów realizowanych w ramach projektu, w tym w szczególności umów z
wykonawcą usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego
procesu projektowego, nie jest uznawane za rozpoczęcie realizacji projektu i może
mieć miejsce przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Czy są formalne wymagania dotyczące opracowania związanego z
diagnozą?
Dokumentacja konkursowa nie narzuca Wnioskodawcy długości dokumentu ani
zakresu informacji, które muszą się znaleźć w opracowaniu, powinny być adekwatne
do założeń oraz celów projektu.

Czy usługi doradcze nabywane w ramach projektu mogą być związane
tylko z nowym lub znacząco ulepszonym produktem czy mogą dotyczyć
całości przedsiębiorstwa?
Usługi doradcze mogą być związane tylko z wdrażanym produktem.

Czy w ramach doradztwa związanego z wdrożeniem za kwalifikowalne
uznane mogą zostać koszty związane z badaniem konstrukcyjnym i
wytrzymałościowym wyrobu gotowego - tzn. wykonanego w docelowej
technologii?
Takie badania powinny zostać zrealizowane w ramach ostatniego etapu
profesjonalnego procesu projektowego.

Czy w ramach kosztów kwalifikowanych możemy zakwalifikować koszt
"nadzór nad wdrożeniem"?
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Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty
następujących usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem
nowego lub znacząco ulepszonego produktu:
1. usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu
projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego,
dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt:
a. przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie
potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia
rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania
nowego projektu wzorniczego;
b. stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego
projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu
projektowego oraz określenie kierunków projektowych;
c. opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów
nowego lub znacząco ulepszonego produktu.
2. usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego
produktu, z wyłączeniem usług doradczych, które mają charakter ciągły i
okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi
przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi
prawnicze lub reklama. Co oznacza, że nadzór nad wdrożeniem nie jest
kosztem kwalifikowalnym.

Czy w ramach projektu możliwe jest wyłonienie oferty osoby fizycznej i
zawarcia z nią umowy o dzieło?
Tak, jeżeli oferta osoby fizycznej zostanie wybrana zgodnie z Wytycznymi
horyzontalnymi i przy zachowaniu zasady o braku powiązań określonych w art. 6c
ustawy o PARP. Instytucja pośrednicząca nie wnika w formę umowy. Weryfikowane
będą jedynie rachunki przedłożone przez wykonawcę.
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Czy w ramach projektu można sfinansować kilka usług doradczych
świadczonych przez różne podmioty? Chodzi o wstępną diagnozę, proces
projektowania oraz opracowanie strategii marketingowej.
Tak, jest to możliwe.

Czy w ramach usług doradczych dotyczących wdrożenia, kwalifikowane
będą koszty badań opracowanych produktów w zakresie zgodności z
wymaganymi normami (przedmiotem projektu miałoby być opracowanie
nowego produktu o parametrach lepszych niż te określone normami), w
tym w zakresie odporności ogniowej i akustycznej?
Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty
następujących usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem
nowego lub znacząco ulepszonego produktu:
1. usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu
projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego,
dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt:
a. przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie
potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia
rynkowego
wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego
projektu wzorniczego;
b. stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego
projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu
projektowego oraz określenie kierunków projektowych;
c. opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów
nowego lub znacząco
ulepszonego produktu.
2. usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego
produktu, z wyłączeniem usług doradczych, które mają charakter ciągły i
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okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi
przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi
prawnicze lub reklama.
W związku z powyższym, co do zasady koszt doradztwa związanego z badaniami
niezbędnymi do wprowadzenia produktu do oferty będzie się kwalifikować do
wsparcia.

Czy w ramach usługi doradczej można kwalifikować strategię designu?
Tak, w ramach usług doradczych fakultatywnych, i tylko pod warunkiem, że działania
te dotyczą bezpośrednio powstałego produktu i są niezbędne do wdrożenia.

Czy wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów
powinniśmy oszacować na dzień 31.12.2020? Zakładamy, że inwestycja
byłaby realizowana w III kwartale 2021.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w 2021 r., dane powinny dotyczyć również całego
2020 r.

Czy wdrożenie opracowanego produktu musi być potwierdzone
sprzedażą?
Tak, wdrożenie opracowanego produktu musi zostać potwierdzone dokumentem,
który będzie świadczył o sprzedaży.

Czy Wnioskodawca może samodzielnie opłacić wszelkie koszty związane
z profesjonalnym procesem projektowym?
Profesjonalny proces projektowy jest to proces składający się co najmniej z
następujących faz: diagnoza, synteza i analiza, tworzenie rozwiązań, prototypowanie i
testowanie. Koszty usług polegających na przeprowadzeniu wstępnego audytu w
ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego pn. diagnoza są
kwalifikowalne, jeżeli zostaną poniesione przed dniem złożenia wniosku o
dofinansowanie, jednakże nie wcześniej niż 12 miesięcy przed tym dniem. Na
potrzeby przygotowania projektu oraz w celu zweryfikowania potencjału
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wnioskodawcy i przeprowadzenia analizy jego otoczenia rynkowego pod kątem
zasadności i zakresu
opracowania nowego projektu wzorniczego, pierwsza faza procesu projektowego tj.
diagnoza musi zostać przeprowadzona przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
Koszty realizacji tej fazy mogą zostać poniesione wyłącznie ze środków wnioskodawcy
tj. bez udziału dofinansowania udzielanego w ramach poddziałania 2.3.5 POIR lub
mogą zostać uwzględnione jako koszty kwalifikowalne projektu, z zastrzeżeniem
zachowania terminu ich poniesienia, o którym mowa powyżej. W przypadku dwóch
pozostałych faz profesjonalnego procesu projektowego nie ma możliwości wykonania
ich samodzielnie przez Wnioskodawcę, nawet w przypadku, gdy nie byłyby one
liczone jako koszty kwalifikowalne. Takie wykonanie stanowiłoby o niespełnieniu
kryteriów wyboru projektów. Muszą być one wykonane przez podmioty zewnętrzne.
Jest to część, która ma być zlecona Wykonawcy i musi zostać poniesiona zapłata za tę
usługę doradczą ze środków dofinansowania.

Czy wnioskodawca w ramach inwestycji początkowej może kupić
oprogramowanie, które nie jest opracowane pod konkretne
rozwiązanie?
Nie, oprogramowanie musi służyć wdrożeniu opracowanego w ramach procesu
projektowego wyrobu.

Czy wytworzenie serii próbnej urządzenia stanowi koszt kwalifikowany?
W przypadku, gdy proces projektowy wymagał będzie powstania większej liczby
prototypów i zostanie to odpowiednio uzasadnione to wydatek dotyczący usługi
doradczej polegającej na opracowaniu projektów oraz prototypów nowego lub
znacząco ulepszonego produktu stanowić będzie wydatek kwalifikowalny.

Czy zmiana designu opakowania produktu może być uznana za znaczące
ulepszenie produktu?
Proces projektowy może dotyczyć wyłącznie wyrobu. Może on obejmować również
opakowanie produktu, pod warunkiem, że prowadzi do powstania innowacji
produktowej i będzie ściśle powiązane ze zmianą funkcjonalności danego produktu.
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Należy pamiętać, iż zmiana designu opakowania może mieć wpływ na szereg cech
produktu, np. zmiana sposobu jego przechowywania, transportu, korzystania z niego,
żywotności, dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, które mogą (lub nie)
mieć wpływu na powstanie nowego lub znaczące udoskonalenie istniejącego
produktu. Zmiana wyłącznie szaty graficznej lub surowca (opakowania) w celach
marketingowych nie może być uznana za znaczące ulepszenie produktu i nie będzie
kwalifikowalna. Przedmiotem dofinansowania może być wyłącznie innowacja
produktowa, która powstała w wyniku opracowania projektu wzorniczego i została
wdrożona na rynek, wprowadzona do obiegu gospodarczego.

Czym jest profesjonalny proces projektowy?
Profesjonalny proces projektowy składa się co najmniej z następujących faz:
1. diagnoza-przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu
zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy, obejmującego co najmniej:
charakterystykę rynku docelowego, analizę konkurencji, analizę otoczenia
rynkowego wnioskodawcy, w tym określenie możliwej perspektywy zmian pod
kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego,
określenie wariantowych rozwiązań, określenie możliwych do przewidzenia
skutków wyboru każdego z nich oraz warunków wdrożenia(faza
przeprowadzana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie),
2. synteza i analiza-określenie strategii dalszych działań niezbędnych do
opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do
briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych,
3. tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie-opracowanie projektów
oraz prototypów nowego lub znacząco ulepszonego produktu i
przeprowadzenie niezbędnych testów.

Czym powinien charakteryzować się wybrany profesjonalny projektant?
Profesjonalny projektant - należy przez to rozumieć projektanta, który posiada
wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe,
architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze
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wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim
portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt
AGD, RTV, urządzenia specjalistyczne).

Ile można złożyć wniosków o dofinansowanie?
Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie dla jednego
projektu w ramach niniejszego konkursu. W przypadku złożenia większej liczby
wniosków o dofinansowanie dla jednego projektu w ramach niniejszego konkursu,
PARP wzywa wnioskodawcę do wskazania jednego wniosku o dofinansowanie, który
będzie podlegał ocenie, w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania
przez PARP informacji o wezwaniu. Po wskazaniu wniosku o dofinansowanie
pozostałe wnioski o dofinansowanie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i nie
zostaną dopuszczone do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów. W przypadku
braku wskazania wniosku o dofinansowanie, ocenie będzie podlegał wniosek o
dofinansowanie złożony jako pierwszy w niniejszym konkursie. Pozostałe wnioski o
dofinansowanie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i nie zostaną dopuszczone do
oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów. Wnioskodawca może złożyć kolejny
wniosek o dofinansowanie dla tego samego projektu w niniejszym konkursie, w
przypadku gdy wnioski o dofinansowanie, złożone przez wnioskodawcę we
wcześniejszych rundach niniejszego konkursu, zostały negatywnie ocenione, a
procedura odwoławcza lub postępowanie sądowo-administracyjne, o których mowa
w Rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej nie zostały wszczęte.

Ile powinien trwać okres realizacji projektu?
W odniesieniu do okresu realizacji projektu muszą zostać spełnione łącznie
następujące warunki:
• realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem lub w dniu złożenia
wniosku o dofinansowanie;
• okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu
kwalifikowalności kosztów w ramach POIR tj. 31 grudnia 2023 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
tel.: 801 332 202, 22 574 07 07; e-mail: info@parp.gov.pl , www.pytania.parp.gov.pl

W związku z tym, że poprzez wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu
rozumieć należy wprowadzenie tego produktu na rynek, planując realizację projektu
należy uwzględnić także czas potrzebny na pozyskanie dokumentów umożliwiających
wprowadzenie tego produktu do obrotu. Jeżeli projekt będzie dotyczył wdrożenia
produktu, który ze względu na swoją specyfikę, przed wprowadzeniem na rynek,
wymaga pozyskania certyfikatów, co ze względów proceduralnych nie będzie
możliwe w ww. okresie, tj do 31 grudnia 2023 r., to za wdrożenie produktu uznaje się
termin poprawnego zgłoszenia produktu do certyfikacji oraz przekazanie tego
zgłoszenia do PARP.

Ile trwa rozstrzygnięcie konkursu?
Przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy konkursu to maksymalnie 110 dni dla I
rundy oraz 150 dni dla II rundy licząc od dnia zakończenia naboru wniosków o
dofinansowanie w danej rundzie konkursu. W terminie 7 dni od rozstrzygnięcia rundy
konkursu PARP publikuje na swojej stronie internetowej oraz na portalu listę
projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów
wybranych do dofinansowania.

Jak należy rozumieć zakaz stworzenia oprogramowania/systemu dla
osób z niepełnosprawnościami, w kontekście zapisu definicji dostępności
w regulaminie (mówiące o znoszeniu barier środowiskowych, w tym o
rzeczywistości cyfrowej, systemów komunikacyjnych, produktów i
usług)?
Dofinansowaniem nie może zostać objęte wyłącznie oprogramowanie, będące
samodzielnym przeznaczonym do sprzedaży produktem/aplikacją. Oprogramowanie
powinno być docelowo częścią „większego” wyrobu rozwiązującego problemy grupy
docelowej.

Jak prawidłowo opisać diagnozę (I etap profesjonalnego procesu
projektowego)?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
tel.: 801 332 202, 22 574 07 07; e-mail: info@parp.gov.pl , www.pytania.parp.gov.pl

1. Jeżeli jest to wydatek kwalifikowany działania związane z realizacją pierwszej
fazy profesjonalnego procesu projektowego, tj, diagnozy, należy ująć w
zadaniu "1" określonym w ramach zakresu rzeczowego projektu. W powyższym
przypadku za datę rozpoczęcia i zakończenia zadania 1, należy przyjąć
rzeczywisty okres przeprowadzenia diagnozy.
2. W przypadku, kiedy koszty przeprowadzenia diagnozy, nie są objęte
dofinansowaniem, np. została przeprowadzona samodzielnie przez
Wnioskodawcę lub przeprowadzona wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem
złożenia wniosku o dofinansowanie, nie ma konieczności umieszczania jej w
zakresie rzeczowo-finansowym projektu.

Jaka jest maksymalna intensywność dofinansowania dla usług
doradczych?
Maksymalna intensywność dofinansowania dla usług doradczych związanych z
opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu wynosi
85% kosztów kwalifikowalnych.

Jaka jest maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na usługi
doradcze?
Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych związanych
z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu wynosi
500 000 zł.

Jaka jest minimalna i maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych?
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem, a także minimalna
łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych związanych z
opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu wynosi
60 000 zł, natomiast dofinansowania 51000 zł. Maksymalna łączna wartość kosztów
kwalifikowalnych usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem
nowego lub znacząco ulepszonego produktu wynosi 500 000 zł. Maksymalna łączna
wartość kosztów kwalifikowalnych inwestycji początkowej wynosi 1 000 000 zł.
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Jaką pomoc stanowi dofinansowanie?
Dofinansowanie stanowi:
1. pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 -w
zakresie usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem
nowego projektu wzorniczego lub nowego lub znacząco ulepszonego produktu,
o których mowa w § 42 pkt 20 rozporządzenia;
2. regionalną pomoc inwestycyjną dla MŚP, udzielaną zgodnie z przepisami
rozdziału 2 rozporządzenia –w zakresie inwestycji początkowej w formie
inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne
związane z:
a. założeniem nowego zakładu,
b. dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów
uprzednio nieprodukowanych w zakładzie.

Jaki jest cel konkursu?
Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym
stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POIR oraz celów poddziałania określonych
w SZOOP. Do celów tych należy w szczególności upowszechnienie modelu tworzenia
wartości rynkowej produktów przez wdrażanie autorskich wzorów* i współpracę z
projektantami. W ramach poddziałania dofinansowanie może być udzielone na
realizację projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa -wnioskodawcy
poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony
zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt nakierowany na zaspokojenie
specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i
poznawczymi).
*Wdrażanie autorskiego wzoru należy rozumieć jako wdrażanie nowego lub znacząco
ulepszonego produktu powstałego na podstawie nowego projektu wzorniczego
opracowanego w wyniku przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego.

Jaki jest czas na uzupełnienie braków w zakresie warunków formalnych?
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Wnioskodawca powinien uzupełnić braki w zakresie warunków formalnych w
terminie 14 dni od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP informacji o
wezwaniu. W takim przypadku informację o wezwaniu do uzupełnienia
umieszczonym w GW, PARP kieruje na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy.

Jaki jest okres realizacji projektu?
Poniższe warunki dotyczące okresu realizacji projektu muszą być spełnione łącznie:
1. realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem lub w dniu złożenia
wniosku o dofinansowanie*;
2. okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu
kwalifikowalności kosztów w ramach POIR tj. 31 grudnia 2023 r.**
*Za rozpoczęcie realizacji projektu nie uważa się poniesienia kosztów usług
polegających na przeprowadzeniu wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy
profesjonalnego procesu projektowego pn. diagnoza.
**W okresie kwalifikowalności kosztów w ramach POIR musi zostać zrealizowany
zakres rzeczowo-finansowy projektu, wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego
produktu stanowiące rezultat projektu oraz złożony wniosek o płatność końcową.
Jeżeli projekt będzie dotyczył wdrożenia produktu, który ze względu na swoją
specyfikę, przed wprowadzeniem na rynek, wymaga pozyskania certyfikatów, co ze
względów proceduralnych nie będzie możliwe w ww. okresie, to za wdrożenie
produktu uznaje się termin poprawnego zgłoszenia produktu do certyfikacji oraz
przekazanie tego zgłoszenia do PARP.

Jaki jest sposób wyliczenia wskaźnika dotyczącego działalności B+R?
Podany udział wydatków na działalność B+R powinien dotyczyć wszystkich wydatków
poniesionych na działalność B+R w okresie ostatnich trzech zamkniętych lat
obrachunkowych poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie w
stosunku do sumy wydatków poniesionych w tym okresie przez przedsiębiorcę w
ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W przypadku nowo
utworzonych przedsiębiorców lub wnioskodawców prowadzących działalność
gospodarczą przez okres krótszy niż trzy lata, należy podać udział wydatków
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poniesionych na działalność B+R w okresie prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej w stosunku do sumy wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę w
ramach prowadzonej działalności gospodarczej (w tym przypadku należy uwzględniać
dane do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie). W
celu poprawnego wypełnienia niniejszego punktu należy podać nominalne wartości
składowe w złotówkach (PLN):
• wartość nakładów na B+R;
• suma wydatków ogółem poniesionych w analogicznym okresie co nakłady na
B+R.

Jakie cechy powinien posiadać produkt w kontekście Dostępności Plus?
Celem konkursu 2.3.5 Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus jest wybór do
dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do
osiągnięcia celów POIR oraz celów poddziałania określonych w SZOOP. Do celów tych
należy w szczególności upowszechnienie modelu tworzenia wartości rynkowej
produktów przez wdrażanie autorskich wzorów i współpracę z projektantami. W
ramach poddziałania dofinansowanie może być udzielone na realizację projektów,
których celem jest rozwój przedsiębiorstwa - wnioskodawcy poprzez opracowanie
nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco
ulepszony produkt - wyrób nakierowany na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób
z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi). Nowy lub znacząco
ulepszony produkt musi odpowiadać na potrzeby osób o szczególnych potrzebach, w
tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności (osób na wózkach
inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się;
osób niewidomych i słabo widzących; osób głuchych i słabo słyszących; osób
głuchoniewidomych; osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi;
osób starszych i osłabionych chorobami; kobiet w ciąży; osób z małymi dziećmi, w
tym z wózkami dziecięcymi; osób mających trudności w komunikowaniu się z
otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego); osób o
nietypowym wzroście (w tym również dzieci); osób z ciężkim lub nieporęcznym
bagażem, towarem. Po stronie Wnioskodawcy leżą obligatoryjne działania, skupione
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na przedstawieniu nowych cech funkcjonalnych produktu, który nakierowany jest na
zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi
(fizycznymi i poznawczymi).

Jakie działania wg Państwa związane z wytworzeniem oprogramowania
(element uzupełniający rezultatu projektu) zaliczone będą do fazy III
projektu czyli projektowania wzorniczego? Zaprojektowanie architektury
oprogramowania do etapu testowania czy wytworzenie
oprogramowania (co w ewidencji księgowej spółki jest traktowane jako
nieopatentowanej wiedzy technicznej) Jest to bardzo niejasna kwestia,
gdzie wg państwa jest granica w koszcie związanym z wytworzeniem
aplikacji? Podkreślam że wytworzenie oprogramowania składa się z fazy
projektowania i tworzenia-kodowania. Co jest wg Państwa kosztem
kwalifikowalnym?
Należy zwrócić uwagę, iż oprogramowanie powinno być docelowo częścią
„większego” wyrobu rozwiązującego problemy grupy docelowej. Dofinansowaniem
nie może zostać objęte oprogramowanie/aplikacja, będące samodzielnym
przeznaczonym do sprzedaży produktem/aplikacją. Zwracam również uwagę, iż
zgodnie z definicją projektu wzorniczego zamieszczoną w Regulaminie konkursu,
projekt wzorniczy - opracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych
wyrobu zmierzające do wprowadzenia go do obrotu gospodarczego. Samo
projektowanie architektury oprogramowanie to po prostu zorganizowanie systemu,
jego części, powiązania itd. Natomiast wytworzenie oprogramowania to samo
kodowanie - przekazywanie instrukcji w danym języku programowania zrozumiałych
dla komputera. Więc de facto jedynym miejscem na projektowanie wzornicze jest
sam design/layout strony czy programu. Jeśli wnioskodawca korzysta przy
wytworzeniu oprogramowania z dostępnych znanych technologii, a prace ograniczają
się do wytworzenia oprogramowania na znanych schematach, to niestety nie
udokumentuje wydatków B+R. Projekt musi zawierać pytania badawcze do
rozwiązania, które wprowadzają coś nowego do obecnego stanu wiedzy, co najmniej
na poziomie przedsiębiorstwa.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
tel.: 801 332 202, 22 574 07 07; e-mail: info@parp.gov.pl , www.pytania.parp.gov.pl

Jakie koszty kwalifikowane powinien obejmować minimalny zakres
projektu?
Minimalny zakres projektu powinien obejmować koszty kwalifikowalne, o których
mowa w § 5 ust. 6 pkt 1
Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty
następujących usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem
nowego lub znacząco ulepszonego produktu:
1. usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu
projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego,
dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt:
a. przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie
potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia
rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania
nowego projektu wzorniczego;
b. stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego
projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu
projektowego oraz określenie kierunków projektowych;
c. opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów
nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące realizacji następujących działań:
1. uzyskania doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego
procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu
wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony
produkt (komponent obligatoryjny projektu),
2. uzyskania doradztwa niezbędnego w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco
ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu),
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3. realizacji inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia nowego lub
znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu).

Kiedy należy przeprowadzić wstępny audyt?
Koszty przeprowadzenia wstępnego audytu są kwalifikowalne, jeżeli zostaną
poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jednak nie wcześniej niż
12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Jako „poniesione”
należy rozumieć dokonanie zapłaty w formie przelewu za wykonaną oraz
zaakceptowaną usługę wstępnego audytu. Na potrzeby przygotowania projektu oraz
w celu zweryfikowania potencjału wnioskodawcy i przeprowadzenia analizy jego
otoczenia rynkowego pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu
wzorniczego, pierwsza faza procesu projektowego tj. diagnoza musi zostać
przeprowadzona przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Koszty realizacji tej fazy
mogą zostać poniesione wyłącznie ze środków wnioskodawcy tj. bez udziału
dofinansowania udzielanego w ramach poddziałania 2.3.5 POIR lub mogą zostać
uwzględnione jako koszty kwalifikowalne projektu, z zastrzeżeniem zachowania
terminu ich poniesienia, o którym mowa powyżej.

Kto może być Wnioskodawcą?
O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie
mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność
gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem 5 regionów
Polski Wschodniej)* potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru**.
*Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą (potwierdzoną wpisem do
odpowiedniego rejestru) na terenie województw: lubelskiego, podlaskiego,
podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.
**Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jest określane zgodnie z wpisem do
odpowiedniego rejestru dotyczącego adresu siedziby lub oddziału wnioskodawcy, a w
przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej -adresu lub adresów wykonywania działalności gospodarczej.
Prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej
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oznacza, że zarówno adres siedziby oraz adresy oddziałów albo którykolwiek z
adresów prowadzenia działalności gospodarczej znajdują się poza regionami Polski
Wschodniej.

Na jakim poziomie rozpatrywana jest nowość produktu?
Dokumentacja nie wskazuje na konkretny poziom innowacyjności, zatem minimalny
poziom to poziom przedsiębiorstwa.

Obecnie wynajmuje halę, tam będzie realizacja projektu, ale w
przyszłości chce wybudować swoją halę np. za dwa lata - czy mogę
przenieść zakupywane środki trwałe w ramach projektu do nowej hali?
Tak, Wnioskodawca może przenieść środki trwałe do nowej hali.

Odnosząc się do kwestii - oprogramowania działającego wyłącznie na
sprzęcie producenta - Czy fakt, że oprogramowanie działa tylko na
konkretnym serwerze, gromadzone i przesyłane dane są przesyłane
wyłącznie na jeden serwer - spełniają kryterium działania wyłącznie na
sprzęcie producenta?
Tak, należy jednak pamiętać iż zakupione oprogramowanie, nawet jeżeli działa ono
tylko na określonym serwerze producenta (przyjmujemy, że przedsiębiorca ma do
niego dostęp i może z niego korzystać), może być tylko wykorzystywane wyłącznie w
przedsiębiorstwie Wnioskodawcy.

Przedsiębiorca jest przychodnią, która prowadzi zajęcia w ramach Szkoły
Rodzenia. Chcemy zaprojektować urządzenie, które będzie służyło do
stałego monitorowaniu płodu. Urządzenie będzie wypożyczane na czas
zajęć kobietom. Projekt polegałby na zaprojektowaniu urządzenia, ale
świadczona przez nas byłaby usługa (monitorowania płodu). Czy taki
projekt może uzyskać dofinansowanie? Czy też przedsiębiorstwo
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(przychodnia) musiałaby zostać producentem takiego urządzenia np. dla
innych Szkół Rodzenia, żeby projekt wpisywał się w założenia konkursu?
Tak, taki projekt wpisuje się w cel konkursu, natomiast powstały produkt musiałby się
znaleźć w ofercie Wnioskodawcy jako produkt na sprzedaż. W sytuacji, kiedy byłby on
wykorzystywany tylko w placówce Wnioskodawcy w ramach projektu mielibyśmy do
czynienia nową lub udoskonaloną usługą. Usługi nie są kwalifikowalne w ramach
konkursu.

Tworzymy produkt, którego grupą docelową są pacjenci cierpiący na
nadciśnienie tętnicze i choroby zakrzepowo- zatorowe. W regulaminie
konkursu jest zapisane, że produkt musi odpowiadać na potrzeby osób o
szczególnych potrzebach. Czy zatem nasza grupa docelowa spełnia to
kryterium i możemy złożyć wniosek o dofinansowanie?
Co do zasady ten „katalog” osób nie jest doprecyzowany i zamknięty.

W jaki sposób Wnioskodawca powinien udokumentować, iż wdrażany
produkt ma na celu rozwiązanie osób z niepełnosprawnościami?
Ww. uzasadnienie powinno znaleźć się w pkt VII wniosku o dofinansowanie, w
którym to należy m.in. scharakteryzować grupę docelową oraz opisać nowy lub
ulepszony produkt – wyrób. Opis powinien szczegółowo pokazywać, w jaki sposób
wyrób pomoże osobom z niepełnosprawnościami. Należy zwrócić uwagę, iż
spełnienie zasad horyzontalnych, o których mowa w pkt VI wniosku o
dofinansowanie, nie stanowi potwierdzenia, iż cel projektu jest spełniony. Należy
pamiętać, że produktami nie są tylko produkty, które powstaną w wyniku realizacji
projektu. W pkt VI wniosku – Klasyfikacja projektu, należy od odnieść się nie tylko do
produktu końcowego lecz również do produktów, które powstaną w wyniku realizacji
projektu, ale też dokumentacja związana z wyborem wykonawców, przede wszystkim
doradcy, powstała dokumentacja techniczna oraz funkcjonalna, prototypy, nabywane
w ramach projektu środki trwałe lub materiały niskocenne lub wartości niematerialne
i prawne czy wybudowane obiekty budowlane. Ww. produktu muszą być dostępne
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dla osób z niepełnosprawnościami, co nie oznacza, iż automatycznie rozwiązują one
problemy ww. osób.

W ramach projektu planujemy stworzyć katalog nieruchomości dla osób
niewidomych w formie papierowej. Jednakże chcielibyśmy go również
udostępniać w formie cyfrowej z dodatkowymi funkcjonalnościami
multimedialnymi będącymi dodatkowymi dogodnościami dla osób
niewidomych. Czy taki katalog w wersji multimedialnej byłby
kwalifikowany w ramach projektu? Czy będzie on rozumiany jako rzecz?
Nie, ponieważ nie będzie on stanowił oddzielnego produktu, a tylko uzupełnienie
usługi. Usługi nie są kwalifikowalne w ramach konkursu.

Z jakich faz składa się profesjonalny proces projektowy?
Profesjonalny proces projektowy składa się co najmniej z następujących faz:
1. diagnoza - przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu
zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy, obejmującego co najmniej:
przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy, w tym
określenie możliwej perspektywy zmian pod kątem zasadności i zakresu
opracowania nowego projektu wzorniczego, określenie wariantowych
rozwiązań, określenie możliwych do przewidzenia skutków wyboru każdego z
nich oraz warunków wdrożenia (faza przeprowadzana przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie),
2. synteza i analiza - określenie strategii dalszych działań niezbędnych do
opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do
briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych,
3. tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie - opracowanie projektów
oraz prototypów nowego lub znacząco ulepszonego produktu i
przeprowadzenie niezbędnych testów.
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Zakładamy w projekcie, że nie będziemy korzystać z zaliczek, a
wynagrodzenie Wykonawcy za usługę doradczą będzie rozliczane w
równych transzach miesięcznych (bo jest są to przecież głównie
wynagrodzenia osobowe ponoszone przez wykonawcę usługi doradczej).
Czyli jeśli usługa jest świadczona przez 12 miesięcy, to cena ofertowa
zostanie podzielona przez 12 i na koniec każdego miesiąca będzie
wypłacana 1/12 wynagrodzenia, na podstawie wystawianej co miesiąc
faktury, a faktury nie będą fakturami zaliczkowymi Do każdej faktury
będzie dokonywany odbiór częściowy (za dany miesiąc) usługi doradczej.
Odbiór końcowy usługi doradczej nastąpi po 12 miesiącu i na jego
podstawie zostanie wystawiona 12 faktura (również na 1/12
wynagrodzenia Wykonawcy). Czy po 6 miesiącach możemy złożyć
wniosek o płatność i rozliczyć pierwsze 6 faktur i po kolejnych 6
miesiącach następny wniosek o płatność rozliczający dodatkowych 6
faktur? Czy też rozliczyć usługę będziemy mogli dopiero po zrealizowaniu
całej usługi i zapłaceniu wszystkich 12 faktur? Chcemy zwrócić uwagę, że
można zaplanować jednorazową płatność Wykonawcy po zrealizowaniu
całości usługi. W takim jednak wypadku Wykonawca musi nas
kredytować przez 12 miesięcy, a to będzie miało wpływ na cenę, która
będzie przez to automatycznie wyższa, więc z punktu widzenia
ekonomicznego takie rozwiązanie byłoby niekorzystne i dla
przedsiębiorcy (beneficjenta) i PARP.
Zgodnie z umową o dofinansowanie, beneficjent zobowiązany jest składając
rozliczenie z realizacji przeprowadzonych zadań w ramach projektu przedstawić
wniosek o płatność zawierający m.in. opis przebiegu realizacji projektu, kopie
dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków wraz z potwierdzeniem
zapłaty, kopie protokołów odbioru dokumentujących wykonanie prac, dokumenty
potwierdzające wykonanie zakresu rzeczowego objętego Harmonogramem
rzeczowo-finansowym Projektu, oraz dokumenty związane z przeprowadzeniem
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postępowania o udzielenie zamówienia. Warunki realizacji zamówienia określa
zamawiający w zapytaniu ofertowym a następnie w umowie pomiędzy zamawiającym
a wykonawcą. W przypadku płatności częściowych na rzecz wykonawcy zamówienia,
a następnie przedstawienie rozliczenia takich dokumentów we wniosku o płatność
jest możliwe wraz z potwierdzeniem wykonania zakresu rzeczowego projektu zgodnie
z HRF.
Wynagrodzenia osobowe nie są kwalifikowalne w ramach projektu. Ponadto, zgodnie
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 za kwalifikowalne uznawane są wydatki
ponoszone przez beneficjenta na rzecz wykonawcy będącego stroną umowy w
sprawie realizacji zamówienia w ramach projektu. Kwalifikowalny jest wydatek
faktycznie poniesiony przez beneficjenta tj. wydatek w znaczeniu kasowym.
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