
 

 

 

Wyjaśnienia dotycz ące pomocy publicznej udzielanej na podstawie rozpor ządzenia 

Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrze śnia 2015 r. w sprawie udzielania 

regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionaln ych programów operacyjnych 

na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1416)  

oraz wzoru Biznes planu  

dla konkursów Nr: 

• RPKP.01.02.01-IZ.00-04-082/17  
(schemat: stworzenie  zaplecza badawczo-rozwojowego  w MŚP 
nieposiadaj ących do świadczenia w prowadzeniu prac B+R) 

 
• RPKP.01.02.01-IZ.00-04-083/17  

(schemat: stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-roz wojowego w M ŚP 
posiadaj ących do świadczenie w prowadzeniu prac B+R) 

 
 
 

Wnioskodawcy ubiegający się o wsparcie na podstawie rozporządzenia Ministra 

infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 

inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 

poz. 1416) powinni wykazać jedną z kategorii inwestycji początkowej: założenie nowego 

zakładu, zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacja produkcji 

zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio  nieprodukowanych w zakładzie lub 

zasadnicza zmiana dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. 

W związku z licznymi pytaniami związanymi z powyższą kwestią Instytucja 

Zarządzająca RPO WK-P informuje, co następuje. 

Wnioskodawcy ubiegający się o wsparcie w ramach konkursu Nr  RPKP.01.02.01-

IZ.00-04-082/17 (schemat: stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP 

nieposiadających doświadczenia w prowadzeniu prac B+R), aby wypełnić definicję inwestycji 

początkowej muszą wykazać, że dokonaj ą dywersyfikacji istniej ącego zakładu . W 

związku z powyższym w tabeli D.4 Informacje pomocnicze do weryfikacji kosztów 

kwalifikowalnych projektów określonych w art. 14 ust. 7 Rozporządzenia Komisji (UE) 

Nr 651/2014 wzoru biznes planu należy ująć odpowiednie dane w części dotyczącej 

dywersyfikacji istniejącego zakładu. W części dotyczącej zasadniczej zmiany procesu 

produkcji należy dopisać – nie dotyczy. 



 

 

Natomiast wnioskodawcy ubiegający się o wsparcie w ramach konkursu  

Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-083/17  (schemat: stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-

rozwojowego w MŚP posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R), aby wypełnić 

definicję inwestycji początkowej muszą wykazać, że dokonaj ą zwiększenia zdolno ści 

produkcyjnej istniej ącego zakładu lub dywersyfikacji produkcji zakładu p oprzez 

wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w  zakładzie . W przedmiotowej 

sytuacji w tabeli D.4 Informacje pomocnicze do weryfikacji kosztów kwalifikowalnych 

projektów określonych w art. 14 ust. 7 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 wzoru 

biznes planu należy ująć odpowiednie dane w części dotyczącej dywersyfikacji istniejącego 

zakładu. W części dotyczącej zasadniczej zmiany procesu produkcji należy wskazać – nie 

dotyczy. 

 

  


