
Komunikat dotyczący zmian w konkursie   
Nr RPKP.01.01.00-IZ.00-04-122/17 

dla projektów realizowanych w ramach 
Działania 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji,  

Schemat: Infrastruktura B+R w uczelniach  
 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 27/1289/17 
z dnia 12 lipca 2017 r. dokonał zmiany Regulaminu w ramach konkursu nr RPKP.01.01.00-
IZ.00-04-122/17 w następującym zakresie: 

 
 

Rozdział/ 
podrozdział 
Regulaminu  

Jest Dokonana zmiana 

Rozdział 2 pkt 3  

Udzielana pomoc publiczna powinna być zgodna z:  
 
• rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 

czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy 
inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014-2020 (Dz. U. poz. 899) lub 

• rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. 
U. poz. 488). 

 
Przy czym w przypadku ubiegania się o wsparcie w 
ramach pomocy de minimis: 

1. katalog kosztów kwalifikowalnych,  
2. poziomy intensywności pomocy,  
3. oraz warunki związane z rozpoczęciem 

realizacji projektu  
muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy 
inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-
2020 (Dz. U. poz. 899). 
 
Weryfikacji podlega w szczególności:  
• intensywność pomocy, 
• czy wnioskodawca złożył wniosek o 

dofinansowanie projektu przed rozpoczęciem prac 
nad projektem[1]? 

• czy wnioskodawca oświadczył, że otrzymane 
wsparcie będzie objęte mechanizmem 
monitorowania i  wycofania corocznie, co najmniej 
przez okres amortyzacji infrastruktury badawczej 
na którą jest udzielona pomoc? 
 

[1] Rozpoczęcie prac oznacza rozpoczęcie robót 
budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze 
prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń 
lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje 
się nieodwracalna zależnie od tego, co nastąpi najpierw. 
Za rozpoczęcie prac nie zostanie uznane m.in.:  
- sporządzenie studium wykonalności, biznes planu, 
dokumentacji technicznej,  
- zakup gruntu (nieruchomości niezabudowanej) pod 
teren inwestycji,  
- przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia 
na budowę oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, 
- przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia 
środowiskowego (oceny oddziaływania na środowisko) 
oraz uzyskanie tego pozwolenia,  
- analizy przygotowawcze (techniczne, finansowe, 
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Przy czym w przypadku ubiegania się o wsparcie w 
ramach pomocy de minimis: 
1. katalog kosztów kwalifikowalnych,  
2. poziomy intensywności pomocy,  
3. oraz warunki związane z rozpoczęciem 
realizacji projektu  
muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie 
udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę 
badawczą w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 899). 
Weryfikacji podlega w szczególności:  



ekonomiczne), 
- przygotowanie dokumentacji przetargowej. 

 

• intensywność pomocy, 
• czy wnioskodawca złożył wniosek o 
dofinansowanie projektu przed rozpoczęciem prac nad 
projektem ? 
• czy wnioskodawca oświadczył, że 
otrzymane wsparcie będzie objęte mechanizmem 
monitorowania i  wycofania corocznie, co najmniej 
przez okres amortyzacji infrastruktury badawczej na 
którą jest udzielona pomoc? 
Przedmiotowe kryterium będzie analizowane z 
uwzględnieniem rodzajów pomocy publicznej 
właściwej dla danego projektu.” 
[2] Zasady te określone są w załączniku nr 7 do wzoru 
umowy o dofinansowanie projektu. 

Rozdział 3 
Podrozdział 3.8 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 
2018 r. 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 
2018 r. 

Rozdział 4, pkt 1 
Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 

31.07.2017 r. do  08.09.2017 r. 
Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 

11.09.2017 r. do  15.11.2017 r. 

Rozdział 5, 
Podrozdział 5.2  

Nie dotyczy. 

Wyjaśnienia dotyczące mechanizmu monitorowania i 
wycofania, o którym mowa w kryterium B.5. 
Zgodność z prawem pomocy publicznej/pomocy de 
minimis oraz kryterium C.1.4. Część projektu 
przeznaczona do wykorzystania gospodarczego.  

1. Jeżeli wytworzona w ramach projektu 
infrastruktura naukowo-badawcza 
wykorzystywana jest zarówno do 
prowadzenia działalności gospodarczej, jak 
i niegospodarczej, zgodnie z art. 26 ust. 7 
rozporządzenia 651/2014 projekt zostaje 
objęty mechanizmem monitorowania i 
wycofania (zwanym dalej mechanizmem) 
na zasadach określonych w niniejszym 
podrozdziale oraz w dokumencie 
„Mechanizm monitorowania i wycofania 
wynikający z przepisów o pomocy 
publicznej w projektach dotyczących 
inwestycji w zakresie publicznej 
infrastruktury badawczej”, stanowiącym 
załącznik nr 7 do umowy o dofinansowanie 
projektu. 

2. Mechanizm ma zastosowanie wyłącznie do 
infrastruktury badawczej, na którą 
przyznano dofinansowanie na podstawie 
umowy o dofinansowanie projektu. 

3. Okres stosowania mechanizmu jest 
niezależny od okresu trwałości. 
Monitorowanie sposobu wykorzystania 
infrastruktury odbywa się co najmniej przez 
cały okres jej amortyzacji [3].  Jeżeli 
poszczególne składniki infrastruktury 
amortyzują się w różnych okresach, każdy 
ze składników powinien podlegać 
mechanizmowi monitorowania we 
właściwym dla niego okresie amortyzacji. 
Możliwe jest również przyjęcie dla 
wszystkich składników danej infrastruktury 
jednolitego okresu monitorowania, równego 
okresowi amortyzacji tego składnika 
infrastruktury, który amortyzuje się 
najdłużej. Beneficjent ma możliwość 
dokonania wyboru w tym zakresie, kierując 
się tym, która metoda jest najbardziej 
uzasadniona ze względu na specyfikę[4] 
danej infrastruktury i jej poszczególnych 
elementów. 

4. Monitorowanie sposobu wykorzystania 
infrastruktury odbywa się w cyklach 
rocznych, zgodnie z obowiązującymi u 
beneficjenta zasadami rachunkowości, z 
wykorzystaniem dokumentacji finansowo-



księgowej oraz innych dokumentów, na 
podstawie których można potwierdzić 
proporcje wykorzystania infrastruktury do 
prowadzenia działalności gospodarczej i 
niegospodarczej. 

5. Monitorowanie wykorzystania 
infrastruktury odbywa się na podstawie 
wybranych wskaźników, najbardziej 
odpowiednich z punktu widzenia 
możliwego sposobu   wykorzystania 
infrastruktury[5]. Mechanizm ten nie może 
być oparty na przychodach lub dochodach 
osiąganych z działalności gospodarczej i 
niegospodarczej. 

6. Wskaźniki wybrane do monitorowania 
sposobu wykorzystania infrastruktury są 
ustalane w umowie o dofinansowanie 
projektu i nie podlegają zmianom w całym 
okresie monitorowania. Wybór 
wskaźników, które będą stanowić podstawę 
monitorowania sposobu wykorzystania 
infrastruktury powinien być oparty o 
odpowiednia analizę prowadzącą do 
najbardziej uzasadnionego wyboru. 

7. Udział wykorzystania infrastruktury do 
prowadzenia działalności gospodarczej i 
niegospodarczej mierzony jest w 
odniesieniu do całkowitej rocznej 
wydajności infrastruktury . 

8. Jeżeli obok dofinansowania ze środków 
RPO WK-P na lata 2014-2020 Beneficjent 
na daną infrastrukturę otrzymał również 
dofinansowanie z innych środków 
publicznych[6], środki te zostają objęte 
mechanizmem monitorowania i wycofania. 

9. Jeżeli w danym roku udział wykorzystania 
infrastruktury na cele gospodarcze w 
całkowitej rocznej wydajności 
infrastruktury przekroczy udział 
deklarowany w momencie przyznania 
pomocy: 
a) zwrotowi podlega odpowiednia kwota 

finansowania publicznego na zasadach 
określonych w pkt. 10 i w umowie o 
dofinansowanie projektu; 

b) dokonywana jest legalizacja pomocy 
publicznej, która nie będzie podlegać 
zwrotowi. 

10. Zwrotowi podlega kwota finansowania 
publicznego przypadającego na 
finansowanie działalności gospodarczej 
przekraczająca dopuszczalną intensywność 
pomocy. Kwota podlegająca zwrotowi dla 
roku, w którym nastąpiło przekroczenie 
udziału deklarowanego w momencie 
przyznania pomocy ustalana jest 
następująco: 
a) dla danego roku wyliczana jest roczna 

alokacja udzielonego dofinansowania 
ze środków publicznych, 
proporcjonalnie do okresu amortyzacji 
infrastruktury; 

b) wyliczana jest kwota finansowania 
publicznego przypadającego na 
finansowanie działalności 
niegospodarczej w danym roku, 

c) wyliczana jest maksymalna 
dopuszczalna kwota finansowania 
publicznego przypadającego na 
finansowanie działalności 
gospodarczej w danym roku (zgodnie 
z art. 26 ust 6 rozporządzenia 
651/2014), 

d) wyliczana jest kwota finansowania 
publicznego przypadającego na 
finansowanie działalności 



gospodarczej przekraczająca 
dopuszczalną intensywność pomocy 
zgodnie z art. 26 ust 6 rozporządzenia 
651/2014. 

11. Dniem udzielenia pomocy podlegającej legalizacji 
będzie dzień podpisania aneksu do umowy o 
dofinansowanie projektu. 
[3] Amortyzacja, o której mowa w ustawie o 
rachunkowości - zgodnie z polityką rachunkowości 
danej jednostki. Nie 
jest dopuszczalne swobodne określenie okresu 
amortyzacji w oparciu o niestosowaną powszechnie 
metodykę. 
[4] Obejmującą np. kwestie takie jak oddawanie 
poszczególnych elementów infrastruktury do użytku w 
różnych terminach, możliwość samodzielnego 
wykorzystania poszczególnych elementów 
infrastruktury czy możliwość wyodrębnienia grup 
elementów infrastruktury o takich samych okresach 
amortyzacji. 
[5] Np. powierzchnia lub czas wykorzystania danego 
składnika lub całej infrastruktury. 
[6] Np. dotacja z MNiSW lub inne środki publiczne. 

 
 
Dokonano również zmian w zakresie terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektu 

oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu w ogłoszeniu o konkursie.  

Instytucja Zarządzająca zdecydowała się dokonać ww. zmian na korzyść wnioskodawców,  

w związku z otrzymanymi pismami dotyczącymi wydłużenia terminu naboru wniosków. 

Ponadto ww. zmiany wynikają również z konieczności ponownego przedłożenia 

przedsięwzięć do recenzji ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)  

i uzyskania potwierdzenia z MNiSW oraz Ministerstwa Rozwoju (MR) 

 o braku wpływu ewentualnych zmian na uzgodnienia w KT przed rozpoczęciem naboru 

wniosków (dotyczy zmian w przedsięwzięciach uzgodnionych w załączniku 5b do Kontraktu 

Terytorialnego (KT) polegających na: 

• zmianie składu konsorcjantów obejmującą lidera projektu, 
• zmianie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia uzgodnionego w KT,  mające wpływ na 

planowaną  agendę badawczą oraz  realizację celów przedsięwzięcia.)  

Zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców. 
 
 


