UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest zmiana treści Regulaminu konkursu w ramach Działania
1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1
Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Projekty grantowe, Oś priorytetowa 1.
Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs
Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-006/15).
2. Omówienie podstawy prawnej:
1) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1146 z późn. zm.),
2) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2015 r., poz. 1392
z późn. zm.),
3) Uchwała Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
1 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Niniejszą uchwałą Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonuje zmiany
Rozdziału 2 pkt 3 oraz pkt 4 ppkt 6) lit. a) i ppkt 7) Regulaminu konkursu w ramach
Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania
1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Schemat: Projekty grantowe,
Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.
Rozdział 2 Podstawa prawna i dokumenty programowe pkt 3 Pomoc publiczna otrzymuje
brzmienie:
1) „W przypadku wystąpienia pomocy publicznej ocena będzie polegała na sprawdzeniu
zgodności z prawem pomocy publicznej wsparcia na - I poziomie, tj. IZ RPO WK-P
grantodawca.
2) Pomoc na II poziomie, tj. grantodawca grantobiorca musi być zgodna z:
• rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 21 lipca 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne
prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1075).
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).
3) W ramach pierwszego typu projektu, tj. prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez
przedsiębiorstwa, wsparcie w ramach rozporządzenia de minimis może być udzielane
wyłącznie uzupełniająco do rozporządzenia na badania, tj. jedynie w przypadku gdy dane
przedsięwzięcie i jego koszty nie mieszczą się w § 7 rozporządzenia na badania.
W ramach rozporządzenia de minimis nie będzie możliwe sfinansowanie zakupu wyników
prac badawczo-rozwojowych.

4) Realizacja drugiego typu projektu, tj. bony na zakup przez MŚP prac badawczorozwojowych w jednostkach naukowych możliwa będzie zarówno w ramach
rozporządzenia de minimis jak i w ramach rozporządzenia na badania.
5) Trzeci typ projektu, czyli bony na patent, powinien być realizowany w ramach
rozporządzenia de minimis”.
Pkt 4 Kwalifikowalność wydatków ppkt 6) lit. a ww. Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„koszty koordynatora/menadżera/kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio
zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie, o ile jego zatrudnienie jest
niezbędne dla realizacji projektu, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób,
ich delegacji służbowych oraz koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te
osoby.”
Pkt 4 Kwalifikowalność wydatków ppkt 7) otrzymuje brzmienie:
„Wysokość kosztów pośrednich oraz kosztów bezpośrednich nie może przekraczać średnich
stawek obowiązujących na obszarze realizacji projektu, tj. województwa kujawskopomorskiego. Przy czym wynagrodzenia obsługi projektu (koordynatora, menadżera,
kierownika, innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie i rozliczanie
projektu, koszty zarządu) nie mogą średnio przekraczać przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w woj. kuj.-pom w/g danych GUS za
październik 2015 r., tj. kwoty 3.479,76 zł. Oznacza to, iż weryfikowana będzie wysokość
średniego wynagrodzenia brutto wszystkich pracowników, a nie wartość średnich
wynagrodzeń brutto brutto, czyli wraz z narzutami pracodawcy, każdego z pracowników.”
W Regulaminie konkursu w pkt 4 Kwalifikowalność wydatków dodano także ppkt 10)
w brzmieniu:
„W przypadku projektów o wartości powyżej 10 mln zł kosztów kwalifikowalnych
beneficjent jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu projektu, przy czym wydatek z nim
związany, pod warunkami wymienionymi powyżej, będzie kosztem kwalifikowalnym.”
Ponadto w Rozdziale 6 Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia
podrozdziale 6.1. Odniesienie Wnioskodawcy do wybranych kryteriów wyboru projektów
pkt 1) otrzymał brzmienie:
„1) B.6. Zgodność z prawem pomocy publicznej/ pomocy de minimis.
Ocena polega na sprawdzeniu zgodności z prawem pomocy publicznej wsparcia na I poziomie, tj. IZ RPO WK-P grantodawca,
grantobiorca zgodność
• pomoc na II poziomie, tj. grantodawca
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 21 lipca 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne
prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1075) lub z 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).
W szczególności weryfikacji podlegać będzie również zgodność udzielanej pomocy
z pkt. 3 Pomoc publiczna ppkt. 3, 4 i 5 niniejszego Regulaminu”.
Jednocześnie do wykazu stosowanych skrótów dodano definicję projektu grantowego
w brzmieniu: „Projekt, którego beneficjent udziela grantów na realizację zadań służących
osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców.”

Instytucja Zarządzająca podjęła również decyzję o zmianie załącznika nr 6 do Regulaminu
konkursu – Listy załączników do wniosku o dofinansowanie projektu. Do wykazu
dokumentów niezbędnych do prawidłowego przygotowania wniosku dodano następujący
załącznik: Opis mechanizmu zapewniającego niewystąpienie pomocy publicznej
na I poziomie IZ RPO
Grantodawca sporządzony zgodnie ze wskazówkami zawartymi
w „Opinii dotyczącej występowania pomocy publicznej w projektach grantowych
dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020” COMPER“ Fornalczyk I Wspólnicy Spółka Jawna
(zawieszona na stronie www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl pod ogłoszeniem o konkursie).
Powyższych zmian Instytucja Zarządzająca zdecydowała się dokonać na korzyść
potencjalnych Beneficjentów, w związku z otrzymanymi uwagami i po przeanalizowaniu
zapisów dokumentacji konkursowej.
5. Ocena skutków regulacji:
Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

