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„Dolnośląski Bon na Innowacje” 
Spotkania informacyjne, Wrocław, 08.08.2017 roku  

Odpowiedzi na pytania 
 

1. Co, jeśli w okresie do 5 lat po rozliczeniu Bonu, przedsiębiorstwo ogłosi upadłość, zmieni profil 
działalności? Czy będzie musiało oddać środki? 

 
Zgodnie z dokumentem „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020” z dnia 19 września 2016 r.) zasada trwałości nie ma zastosowania w przypadku 
sytuacji, gdy beneficjent zaprzestał działalności z powodu ogłoszenia upadłości niewynikającej z 
oszukańczego bankructwa w rozumieniu przepisów w art. 71 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013  z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006. 
Zgodnie z zapisami ww. Wytycznych w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przez 
beneficjenta, właściwa instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie sprawdza, czy w 
odniesieniu do tego beneficjenta ogłoszona została upadłość. Brak ogłoszenia upadłości (z 
wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r. poz. 233) wobec beneficjenta, który zaprzestał 
prowadzenia działalności, oznacza naruszenie zasady trwałości. W sytuacji, gdy wobec beneficjenta 
ogłoszona została upadłość, instytucja będąca stroną umowy – wykorzystując dostępne jej środki 
(zgodne z obowiązującymi przepisami prawa) przeprowadza weryfikację służącą ocenie, czy w danym 
przypadku występują przesłanki wskazujące, że upadłość mogła być skutkiem oszukańczego 
bankructwa. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że upadłość beneficjenta mogła mieć charakter 
oszukańczy, instytucja jest zobowiązana do złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia czynu 
zabronionego w trybie art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego 
(Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.). Oszukańcze bankructwo potwierdzone prawomocnym wyrokiem 
sądu oznacza naruszenie zasady trwałości projektu. 
 
2. Co w przypadku jeśli jednostka naukowa prowadzi w swoim zakresie badania rynku, 

komercjalizacji, badania patentowe? Czy można taki rodzaj usługi sfinansować w ramach Bonu? 
 

Badania rynku, komercjalizacja, badania patentowe nie mogą być sfinansowane z Grantu w ramach 
Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje” (Numer projektu: RPDS.01.02.01-02-0002/17). Zgodnie 
z zapisem §5 Regulaminu Projektu Grant może być przeznaczony na zakup następujących usług 
świadczonych przez jednostki naukowe: 
 audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w 

identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo –
rozwojowej – do 5 % otrzymanego bonu  
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 usługi badawczo-rozwojowe rozumiane jako wdrożenie lub rozwój produktu lub technologii m.in. 
poprzez:  
 opracowanie nowej lub udoskonalonej usługi lub wyrobu 
 wykonanie testów wdrożeniowych  
 wykonanie analiz przedwdrożeniowych,  
 prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu  
 

3. Co w przypadku jak w trakcie procedury wskazana jednostka naukowa się wycofa? Co jeśli nastąpi 
to w trakcie procedury przyznania Bonu a co jeśli w trakcie realizacji Bonu? 

 
Zgodnie z zapisem § 5. ust. 3 pkt. 3.2. Umowy o udzielenie Grantu, Przedsiębiorca jest zobowiązany 
do zawarcia umowy na świadczenie Usługi z wybranym Wykonawcą Usługi, z zastrzeżeniem, że 
zmiana Wykonawcy Usługi nie jest możliwa po podpisaniu Umowy o udzielenie Grantu.  
Zgodnie z zapisem § 9. Regulaminu Projektu, Etap 4 ZASAD APLIKOWANIA, REALIZACJI USŁUGI I JEJ 
ROZLICZENIA W RAMACH PROJEKTU, Przedsiębiorca wskazuje konkretnego Wykonawcę Usługi 
(jednostkę naukową) we Wniosku o przyznanie Grantu. Wniosek o przyznanie Grantu jest 
załącznikiem do Umowy o udzielnie Grantu. Jeżeli na etapie oceny formalnej lub merytorycznej 
Wniosku o przyznanie Grantu, czy też przed/w trakcie/po podpisaniu Umowy jednostka naukowa 
zrezygnuje z realizacji Usługi, Grant jest nienależny i Przedsiębiorca nie uzyska refundacji już 
poniesionych wydatków przy Usługach realizowanych i rozliczanych etapowo.  
W takiej sytuacji należy powtórzyć procedurę ubiegania się o Grant.  
Co do zasady - umowa zawarta pomiędzy Grantobiorcą a Wykonawcą Usługi powinna określać zasady 
ich współpracy, w tym wszelkie regulacje prawne związane z wykonywaniem umowy (np. kary 
umowne za nieprawidłowe wykonanie Usługi, prawo własności intelektualnej, itp.). 
 
4. W jakim terminie od akceptacji wniosku o refundacje nastąpi przelew środków do 

przedsiębiorstwa? 
 
Zgodnie z zapisem § 6 ust. 7 Umowy o udzielenie Grantu w terminie 14 dni roboczych od daty 
zatwierdzenia Wniosku o refundację. 
 
5. Czy przedsiębiorstwo może poprawić formularz wstępny i przesłać jeszcze raz? 
 
Tak, zgodnie z zapisem § 9 Regulaminu Projektu. określającym Etapy 1 i 2 ZASAD APLIKOWANIA, 
REALIZACJI USŁUGI I JEJ ROZLICZENIA W RAMACH PROJEKTU, jeżeli wynik oceny Formularza 
zgłoszeniowego będzie negatywny, uzasadnienie oceny będzie zawierać powody odrzucenia 
Formularza zgłoszeniowego oraz ewentualne wskazówki dotyczące jego poprawy, w celu stworzenia 
Przedsiębiorcy możliwości ponownego zgłoszenia do udziału w Projekcie. Zgodnie z sugestią 
zgłoszoną na spotkaniu informacyjnym w dniu 8 sierpnia br. nie wprowadzono ograniczeń w zakresie 
dotyczącym składania poprawionych Formularzy zgłoszeniowych, przy czym za każdym razem 
Formularz będzie rozpatrywany jako nowe zgłoszenie z kolejnym numerem ID. 
 
6. Czy przedsiębiorstwo, które przeszło pozytywnie ocenę merytoryczną, ale z braku środków będzie 

musiało zrezygnować, musi ponownie złożyć wniosek wstępny? 
 
Zgodnie z zapisem § 9 Regulaminu Projektu. określającym Etap 4 ZASAD APLIKOWANIA, REALIZACJI 
USŁUGI I JEJ ROZLICZENIA W RAMACH PROJEKTU Przedsiębiorcy, którzy przeszli pomyślnie procedurę 
oceny, ale nie otrzymali środków finansowych z powodu wyczerpania alokacji w pierwszym naborze, 
zostaną umieszczeni na liście rezerwowej i będą mieli pierwszeństwo w kolejnym naborze bez 
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konieczności ponownego składania Wniosków. Niemniej Przedsiębiorca będzie musiał dokonać 
aktualizacji Wniosku z punktu widzenia oceny formalnej. Nie dopuszcza się aktualizacji polegającej na 
zmianie Wniosku w części merytorycznej oraz Wykonawcy Usługi. 
 
7. Czy przedsiębiorstwo które wzięło Bon z poprzedniego projektu, może ubiegać się o Bon w 

obecnym? 
 
Warunki ubiegania się o uzyskanie Grantu w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje” 
(Numer projektu: RPDS.01.02.01-02-0002/17), określone w Regulaminie Projektu nie wykluczają z 
udziału w projekcie Przedsiębiorców, którzy uzyskali wsparcie w ramach poprzedniego projektu pn.: 
„Dolnośląski Bon na Innowacje”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013 i współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Natomiast zgodnie z zapisami: 
- §6 ust. 3 pkt. 5 Regulaminu Projektu wykluczeni ze wsparcia w ramach projektu pn.: „Dolnośląski 

Bon na Innowacje” (Numer projektu: RPDS.01.02.01-02-0002/17):są Przedsiębiorcy, którzy już 
korzystali z Grantu finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 
priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, 
Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa - konkurs horyzontalny, Schemat 1.2.C.b Usługi 
dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”. Warunek ten ma na celu wskazanie, że w ramach 
Projektu jeden Przedsiębiorca może uzyskać tylko jeden Grant. 

- § 5 ust 2 pkt. 5 w związku z otrzymaniem Grantu w ramach Projektu nie naruszy zasady 
jednokrotnego finansowania, oznaczającej zakaz całkowitego lub częściowego powtórnego 
zrefundowania danego wydatku ze środków publicznych niezależnie od źródła pochodzenia 
tych środków. Warunek ten ma na celu wskazanie, że w ramach Projektu mogą być 
refundowane tylko i wyłącznie wydatki, na które Przedsiębiorca nie pozyskał dofinansowania z 
innych środków publicznych. 

 
8. Czy spółka, której jestem udziałowcem może otrzymać Bon? 
 
O Grant może aplikować osoba fizyczna, która prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, a 
jednocześnie jest wspólnikiem spółki. W takiej sytuacji można aplikować o Grant zarówno jako 
podmiot indywidualny jak i jako spółka, ale oczywiście z zachowaniem zasady braku podwójnego 
finansowania tych samych zadań, a poza tym ten sam podmiot gospodarczy nie może aplikować 
kilkukrotnie o środki w ramach bonu. 
 
9. Czy całość kosztów usługi musi być na jednej fakturze? 
 
Zgodnie z zapisem § 9 Regulaminu Projektu dopuszczono możliwość etapowej realizacji i rozliczania 
Usługi pomiędzy Grantobiorcą a Wykonawcą Usługi. Nie zmienia to zasady, że Grantodawca dokona 
refundacji wszystkich wydatków po zakończeniu realizacji Usługi. 
Zmiana ta została wprowadzona po uwzględnieniu sugestii zgłoszonych podczas spotkania 
informacyjnego w dniu 8 sierpnia br. (dotyczy również pytania nr 20) 
 
Czy z dużej faktury opiewającej np. na 200 000zł, przedsiębiorstwo może w ramach Bonu rozliczyć np. 
50 000zł z tej faktury? 
 
Zgodnie z zapisem § 8 ust. 4 Regulaminu Projektu wysokość dofinansowania pojedynczej Usługi w 
ramach udzielonego Grantu może wynosić maksymalnie 73 815,00 zł, co stanowi max 90% wartości 
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netto Usługi. W odniesieniu do konkretnie wskazanych wartości Przedsiębiorca mógłby rozliczyć 
50 000,00 zł jako wartość do Grantu, a kwotę pozostałą tj.: 150 000,00 zł wnieść jako wkład własny 
stanowiący odpowiednio 75% kosztu Usługi, jeżeli 200 000 zł to kwota netto bądź 69,25% kosztu 
Usługi jeżeli 200 000 zł to kwota brutto. 
 
10. Czy jest możliwość by w projekcie inny podmiot niż jednostka naukowa wykonał prototyp lub 

część prototypu? 
 
Zgodnie z zapisami § 4 i § 7 ust. 1. Regulaminu Projektu Wykonawcą Usługi może być tylko jednostka 
naukowa. Wykonawcą Usługi dla jednego Przedsiębiorcy może być wyłącznie jedna jednostka 
naukowa (dotyczy również pytań nr 18 i 19) 
 
11. Czy procesy marketingowe mogą być finansowane z tego grantu? 
 
Nie, badania marketingowe nie wchodzą w zakres usług badawczo-rozwojowych finansowanych w 
formie Grantu w ramach Projektu rozumianych jako wdrożenie lub rozwoju produktu lub technologii 
m.in. poprzez:  

 opracowanie nowej lub udoskonalonej usługi lub wyrobu 
 wykonanie testów wdrożeniowych  
 wykonanie analiz przedwdrożeniowych,  
 prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu  

 
12.  Czy jeśli planowana jest realizacja dużego projektu badawczego, w ramach którego tylko jeden z 

etapów odbędzie się przy wsparciu przedmiotowego Bonu, to czy będzie zablokowana możliwość 
sięgnięcia po środki z innych programów na kolejne etapy? 

 
W zasadzie, jeżeli Przedsiębiorca będzie ubiegać się o Grant z projektu pn.: „Dolnośląski Bon na 
Innowacje” (Numer projektu: RPDS.01.02.01-02-0002/17) na realizację konkretnego etapu projektu 
badawczego, to kolejne etapy mogą być finansowane z innych źródeł. Ostatecznie jednak zależy to od 
tego jak zostaną określone warunki udzielania wsparcia w innych programach/projektach, z których 
Przedsiębiorca będzie chciał uzyskać wsparcie. 
 
13.  Czy studium wykonalności może być współfinansowane w ramach Dolnośląskiego Bonu? 
 
Nie, studium wykonalności nie wchodzi w zakres usług badawczo-rozwojowych finansowanych w 
formie Grantu w ramach Projektu rozumianych jako wdrożenie lub rozwoju produktu lub technologii 
m.in. poprzez:  

 opracowanie nowej lub udoskonalonej usługi lub wyrobu 
 wykonanie testów wdrożeniowych  
 wykonanie analiz przedwdrożeniowych,  
 prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu  

 
14.  Czy wsparcie może być skierowane na innowacyjność w skali przedsiębiorstwa, pomimo tego iż 

takie produkty istnieją na rynku dolnośląskim? 
 
Zgodnie z zapisem w pkt. 17 Wniosku o przyznanie Grantu należy określić w jaki sposób oczekiwane 
rezultaty przyczynią się do powstania innowacji produktowej lub innowacji procesowej dla 
Wnioskodawcy. 
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15.  Czy należy robić i przechowywać dokumentacje zdjęciową, wizualizacyjną ze zrealizowanej 
usługi? 

 
Zgodnie z zapisami § 10. Umowy o udzielenie Grantu Przedsiębiorca zobowiązuje się do 
przechowywania w swojej siedzibie kompletnej dokumentacji związanej ze świadczeniem Usługi i 
udziałem w Projekcie w terminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w 
szczególności wymogami art. 125 ust. 4 lit. d oraz art. 140 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  oraz zgodnie z obowiązującymi 
wewnętrznym uregulowaniami.  
Dokumentację dotyczącą świadczenia Usługi oraz otrzymania Grantu należy przechowywać przez 
okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu zestawienia wydatków Komisji 
Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. Grantodawca 
informuje Grantobiorcę o dacie rozpoczęcia tego okresu.  
 
16.  Czy jest gdzieś napisane jak będzie wyglądać kontrola? 
 
Zasady dotyczące przeprowadzenia kontroli w projekcie zostały określone w § 7 Umowy o udzielenie 
Grantu. 
 
17.  Czy po stronie przedsiębiorstwa są wskaźniki do osiągnięcia? 
 
Zgodnie z zapisem pkt. 18 Wniosku o przyznanie Grantu Przedsiębiorca jest zobowiązany osiągnąć: 
- Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) – wskaźnik 
mierzony na podstawie wysokości wniesionego wkładu Grantobiorcy 
- Liczba zrealizowanych prac b+r – wskaźnik mierzony na podstawie podpisanych protokołów odbioru 
za zrealizowaną Usługę. 
Wskaźniki określają końcowy efekt zrealizowanej Usługi i są konieczne do osiągnięcia przez Grantobiorcę. 
Zmiana ta została wprowadzona do Wniosku po uwzględnieniu sugestii zgłoszonych podczas 
spotkania informacyjnego w dniu 8 sierpnia br. 
 
18.  Czy jednostka naukowa może zlecić wykonanie prototypu podwykonawcy, innemu podmiotowi? 
 
Zgodnie z zapisami § 7 ust. 3 Regulaminu Projektu, Przedsiębiorca dokonuje wyboru Wykonawcy 
Usługi kierując się jego możliwościami technicznymi oraz doświadczeniem badawczym i 
wdrożeniowym, a także mając na względzie racjonalny stosunek jakości do oferowanej przez 
Wykonawcę Usługi ceny. Są to m.in. warunki, które należy określić jako spełnione łącznie przez 
potencjalnego Wykonawcę Usługi na etapie prowadzenia procedury jego wyboru. (dotyczy również 
pytania nr 10) 
 
19.  Czy wykonawcą usługi może być więcej jednostek naukowych niż jedna? 
 
Zgodnie z zapisami § 4 Regulaminu Projektu Wykonawcą Usługi dla jednego Przedsiębiorcy może 
być wyłącznie jedna jednostka naukowa. (dotyczy również pytania nr 10) 
 
20.  Czy można przedstawić do rozliczenia więcej faktur niż 1? 
 
Zgodnie z zapisem § 9 Regulaminu Projektu dopuszczono możliwość etapowej realizacji i rozliczania 
Usługi pomiędzy Grantobiorcą a Wykonawcą Usługi. Nie zmienia to zasady, że Grantodawca dokona 
refundacji wszystkich wydatków po zakończeniu realizacji Usługi. 
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Zmiana ta została wprowadzona po uwzględnieniu sugestii zgłoszonych podczas spotkania 
informacyjnego w dniu 8 sierpnia br. (dotyczy również pytania nr 9) 
 
21.  Co w przypadku jak wniosek zostanie negatywnie oceniony przez eksperta i przedsiębiorstwo się 

odwoła? Jakie są dalsze procedury? 
 
Zgodnie z zapisem § 9 Regulaminu Projektu, dotyczącym Etapów 5-8 ZASAD APLIKOWANIA, 
REALIZACJI USŁUGI I JEJ ROZLICZENIA W RAMACH PROJEKTU, Wnioskodawca jest uprawniony do 
jednokrotnego poprawienia/uzupełnienia Wniosku. Przedsiębiorca może złożyć nowy Wniosek w 
danym bądź kolejnym naborze bez konieczności składania Formularza zgłoszeniowego. 
Co do zasady w Regulaminie Projektu nie została przewidziana procedura odwoławcza, natomiast tak 
jak to określa ww § 9 jest możliwa jednokrotna poprawka Wniosku na te samą usługę, 
uwzględniająca uwagi z pierwszej oceny merytorycznej. 
 
22.  Czy składając papierowy wniosek formalny trzeba mieć podpisaną już umowę z naukowcem? 
 
Zgodnie z zapisem § 9 Regulaminu Projektu, dotyczącym Etapów 9 i 10 ZASAD APLIKOWANIA, 
REALIZACJI USŁUGI I JEJ ROZLICZENIA W RAMACH PROJEKTU, umowa pomiędzy Przedsiębiorcą 
(Grantobiorcą) i Wykonawcą Usługi powinna być podpisana najpóźniej po podpisaniu Umowy o 
udzielenie Grantu. Należy jednocześnie pamiętać, że zgodnie z zapisem § 9 Regulaminu Projektu, 
dotyczącym Etapu 5 i 8 ZASAD APLIKOWANIA, REALIZACJI USŁUGI I JEJ ROZLICZENIA W RAMACH 
PROJEKTU Przedsiębiorca (Grantobiorca) może ponosić wydatki związane z realizacją Usługi po 
podpisaniu Umowy na realizację projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje” . 
 
23.  Czy trzeba przedstawiać do zaopiniowania umowę pomiędzy przedsiębiorstwem a jednostką 

naukową? 
 
Zgodnie z zapisem § 6 ust. 4 Umowy o udzielenie Grantu, Przedsiębiorca (Grantobiorca) 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy z Wykonawcą Usługi na etapie 
ubiegania się o refundację wydatków (w ramach Wniosku o refundację). Dokument ten jest jednym z 
dowodów zrealizowania Usługi. Nie podlega opiniowaniu przez Grantodawcę. 
Zmiana ta została wprowadzona do Umowy po uwzględnieniu sugestii zgłoszonych podczas spotkania 
informacyjnego w dniu 8 sierpnia br. 
 

Wersja z dnia 24 sierpnia 2017 roku 


