METODOLOGIA OBLICZANIA KOSZTÓW UPROSZCZONYCH W RAMACH DZIAŁANIA
2.4 WSPÓŁPRACA W RAMACH KRAJOWEGO SYSTEMU INNOWACJI, POIR
PODDZIAŁANIE 2.4.1. CENTRUM ANALIZ I PILOTAŻY NOWYCH INSTRUMENTÓW INNO_LAB
PILOTAŻ GRANTY DLA „SEAL OF EXCELLENCE”

1. Rodzaje kosztów kwalifikowalnych i proponowana forma kosztów uproszczonych
Kosztem kwalifikowalnym jest koszt opracowania studium wykonalności przez MŚP posiadające
certyfikat Seal of Excellence w ramach fazy I instrumentu dla MŚP (SMEI) w programie Horyzont 2020,
jeśli mimo pozytywnej oceny nie otrzymały dofinansowania na projekt, którego dotyczy certyfikat, ani
nie składały na ten projekt wniosku do fazy II SMEI.
Koszt ten będzie rozliczany kwotą ryczałtową.

2. Założenia i źródła danych przyjęte do opracowania metodologii
Zgodnie z art. 67 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych
dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia
(WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 289) ustalenie kwot przy uproszczonych
sposobach rozliczania wydatków może następować zgodnie z przepisami o stosowaniu stawek
jednostkowych, kwot ryczałtowych i stawek ryczałtowych mających zastosowanie w ramach innych
polityk Unii w przypadku podobnego rodzaju operacji i beneficjenta. Dlatego, kwota ryczałtowa
stosowana w pilotażu Granty dla „Seal of excellence” została ustalona zgodnie z warunkami
określonymi w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10 grudnia 2013 r. zatwierdzającej refundację na
bazie kwot ryczałtowych w ramach I fazy Instrumentu dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców
realizowanego w ramach programu Horyzont 2020 (C(2013)8198).
Komisja przyjęła, że kategoriami kosztów kwalifikowalnych, zadeklarowanych na bazie kwoty
ryczałtowej, mogą być wszystkie koszty działania polegającego na opracowaniu „studium
wykonalności:
- innowacyjny biznesplan;
- koszty personelu bezpośrednio związanego z tworzeniem studium wykonalności;
- koszty podróży niezbędnych do tworzenia studium wykonalności;
- koszty podwykonawstwa bezpośrednio związanego z tworzeniem studium wykonalności;
- koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które są niezbędne
do prawidłowej realizacji projektu;
- koszty innych towarów i usług bezpośrednio związanych z tworzeniem studium wykonalności;
- koszty pośrednie.
3. Metoda obliczenia wysokości kwoty lub stawki
Średnie koszty związane z opracowaniem studium wykonalności zostały oszacowane w następujący
sposób:
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Komisja Europejska założyła, że przygotowanie studium wykonalności zajmuje 6 miesięcy, wymaga
zaangażowania od 1 do 2 ekspertów, z których każdy pracuje 120 dni, a stawka dla eksperta wynosi
450 EUR/dzień (niezależnie od kraju, regionu czy też dziedziny wiedzy). W ten sposób oszacowano
koszty kwalifikowalne w przedziale od 54 tys. EUR do 108 tys. EUR. Następnie otrzymany przedział
kwotowy został porównany z kwotami dofinansowania dostępnymi w innych podobnych programów
wsparcia, dostępnych w Wielkiej Brytanii, Holandii, USA i Szwecji. Na tej podstawie KE uznała, że do
przygotowania studium wykonalności potrzebna jest kwota co najmniej 70 tys. EUR. Aby uniknąć
ryzyka nadużyć finansowych i chronić finansowe interesy Unii, kwalifikowalne koszty opracowania
studium wykonalności pozostają w niskim zakresie szacowanej kwoty, a poniżej średniej podobnych
systemów finansowania. Do tak ustalonej kwoty zastosowano standardowy poziom dofinansowania w
wysokości 70%, co daje kwotę grantu na poziomie 49 tys. EUR, którą następnie zaokrąglono do 50 tys.
EUR. W ten sposób szacowane koszty przygotowania studium wykonalności wynoszą 71.429 EUR.
Kwotę tę w przeliczeniu zaokrąglono do 300 tys. PLN1.
W związku z powyższym, przy uwzględnieniu ww. metodologii przyjęto następujące kwoty grantu:
1) 210 000,00 PLN dla:
- mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w przypadku objęcia studium wykonalności pomocą
de minimis na zasadach określonych w § 42 pkt. 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1027, z późn. zm.) przy zastosowaniu intensywności wsparcia
70%
oraz
- mikro- i małych przedsiębiorstw w przypadku pomocy na studia wykonalności na zasadach
określonych w § 26 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca
2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy
finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1027, z późn. zm.), przy zastosowaniu intensywności wsparcia 70% (bazowe 50% + 20% tj.
bonus za status mikro- lub małego przedsiębiorcy).
2) 180 000, 00 PLN dla średnich przedsiębiorstw w przypadku pomocy studia wykonalności na
zasadach określonych w § 26 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy
finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1027, z późn. zm.), przy zastosowaniu intensywności wsparcia 60 % (bazowe 50% + 10%
za status średniego przedsiębiorcy)
4. Inne zasady obowiązujące w działaniu/projekcie dotyczące przyjętych uproszczonych form
rozliczania wydatków
Stosowanie uproszczonej metody rozliczenia projektu jest obligatoryjne.
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Przyjęto średni kurs NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ogłoszenie konkursu tj. z 28.04.2017 r.
(tabela nr 083/A/NBP/2017 z dnia 2017-04-28; kurs średni NBP dla euro wyniósł 4,2170 zł). Biorąc pod uwagę
koszty kwalifikowane przeliczone według kursu, wynoszą one 301 216,09 zł, w tym kwota grantu wynosi
210 851,26 zł przy 70% wsparcia, 180 729,65 zł przy 60% wsparcia.
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5. Weryfikacja wydatków rozliczanych metodą uproszczoną

Weryfikacja kwoty ryczałtowej będzie polegać na sprawdzeniu, czy w wyniku realizacji projektu
powstało studium wykonalności (wskaźnik projektu).
Do weryfikacji każdego wniosku o płatność końcową i jego załączników (załącznikiem do wniosku o
płatność końcową jest między innymi studium wykonalności) zostanie zaangażowany ekspert
posiadający wiedzę w zakresie danej branży lub technologii. Ekspert ten będzie weryfikować jakość
merytoryczną studium wykonalności. W przypadku, gdy ekspert negatywnie oceni skorygowane
dokumenty oraz zarekomenduje odrzucenie dokumentu i cofnięcie grantu, skorygowane dokumenty
będą podlegać ocenie drugiego eksperta, posiadającego wiedzę w zakresie danej branży lub
technologii. Opinia drugiego eksperta będzie rozstrzygająca.
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