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Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus, konkurs nr 1/2020 

Zasady finansowania i koszty kwalifikowane projektu 

Na podstawie zapisów Regulaminu Konkursu - § 5. Zasady finansowania projektów 

1. 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 51 000 zł.  

2. Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych związanych z 

opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu wynosi 500 000 zł  

3. Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych inwestycji początkowej wynosi 1 000 000 zł.  

4. Maksymalna intensywność dofinansowania dla usług doradczych związanych z opracowaniem lub 

wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.  

5. Maksymalna intensywność dofinansowania w zakresie inwestycji początkowej określona została w § 

3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy 

regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 878).  

6. 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.  

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;  

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000878/O/D20140878.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000878/O/D20140878.pdf
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b) środków trwałych lub materiałów lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do 

realizacji usług doradczych w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu.  

7. Do wydatków kwalifikowalnych w zakresie inwestycji początkowej objętej regionalną pomocą 

inwestycyjną zalicza się koszty:  

1) nabycia albo wytworzenia środków trwałych lub materiałów z wyłączeniem:  

a) prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności nieruchomości
1
, 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.  

8. Jeśli produktem projektu jest oprogramowanie to powinno ono być częścią produktu. 

Dofinansowaniem nie może zostać objęte oprogramowanie będące samodzielnym przeznaczonym do 

sprzedaży produktem.  

9. 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.  

10. Minimalny zakres projektu powinien obejmować koszty kwalifikowalne, o których mowa w ust. 6 pkt 

1.  

11. Pomoc de minimis może być udzielana pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis lub 

pomocą de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu 

                                                           
1 Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności możliwy jest zakup używanych środków trwałych jeśli spełnione są wszystkie 
wymienione poniżej warunki:  
a) sprzedawca środka trwałego wystawił deklarację określającą jego pochodzenie,  

b) 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,  

c) cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.  
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dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 

200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego 

działalność w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 euro. Do celów ustalenia 

dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis przez jednego przedsiębiorcę rozumie się jedno 

przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia KE nr 1407/2013.  

12. Koszty, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a, tj. dot. 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 .  

13. W przypadku projektów dotyczących realizacji inwestycji początkowej związanej z dywersyfikacją 

produkcji istniejącego zakładu, łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 7, 

musi przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, 

odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.  

14. Warunki uznania poniesionych kosztów za koszty kwalifikowalne zostały określone w szczególności w § 

6 rozporządzenia, w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w 

wytycznych w zakresie kwalifikowalności.  

15. W przypadku zamówień, do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), w których postępowanie o udzielenie 

zamówienia wszczęto przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu zastosowanie mają 

wymogi określone w rozdziale 6.5 wytycznych w zakresie kwalifikowalności, w tym w szczególności 

dotyczące rozeznania rynku i zasady konkurencyjności.  

16. W przypadku gdy wnioskodawca przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z 

zasadą konkurencyjności, to publikuje zapytanie ofertowe na stronie internetowej bazy 

konkurencyjności.  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

