FAQ z dnia 20.04.2021 r.
do Programu Inkubacji w ramach VR Inkubatora w Fałkowie
1. (...) czy jest to Państwa zdaniem odpowiednia propozycja dla nowo powstałej firmy
(w trakcie rejestracji) technologicznej rozpoczynającej działalność w zakresie projektów
z zakresu ochrony środowiska (nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów
stałych i płynnych) z wykorzystaniem zaawansowanych technologii ICT oraz chmury
obliczeniowej?
Firma w ramach inkubacji chciałaby wdrożyć nieopatentowaną wiedzę technologiczną
(know - how), opatentować wdrożone rozwiązanie, a także dokonać wyceny rynkowej
przedsiębiorstwa po wdrożeniu nowej w skali kraju technologii (wstępne badanie patentowe
potwierdziło, że nie ma jeszcze takiego rozwiązania). Firma chciałaby także uzyskać wsparcie
w zakresie pozyskania zewnętrznego kapitału.
2. (...) Prześledziłem kryteria oceny merytorycznej i oczywiście teoretycznie istnieje możliwość
aplikowania przez startup, niemniej za doświadczenie punktów nie będzie.
W Programie Inkubacji wziąć udział mogą podmioty spełniające kryteria formalne, które określa
zarówno Regulamin (§ 7), jak i dostępny do pobrania na stronie naboru dokument pn. „Kryteria oceny”.
Upraszczając, w Programie Inkubacji wziąć mogą udział przedsiębiorstwa z sektora MŚP, posiadające
oddział lub siedzibę na terenie woj. wielkopolskiego, które nie podlegają wykluczeniu i złożą kompletną
dokumentację aplikacyjną w terminie.
W kontekście planowanego wdrożenia – proszę o zwrócenie uwagi, że w ramach Programu Inkubacji
wydatkiem kwalifikowalnym nie są wynagrodzenia – wsparcie inwestycyjne może dotyczyć wyłącznie
zakupu środków trwałych / wartości niematerialnych i prawnych.
Brak doświadczenia rynkowego nie dyskwalifikuje z udziału w Programie Inkubacji - podmioty krótko
prowadzące działalność gospodarczą mogą uzyskać dodatkowe punkty za kryterium „Czas
prowadzenia działalności gospodarczej” – punktów tych nie otrzymają z kolei podmioty o długim stażu
działalności.
3. (...) jakie założenia przyświecały Państwu przy tworzeniu projektu?
Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju MŚP oraz wzmocnienie ich konkurencyjności.
Poprzez realizację projektu zwiększy się dostępność do usług okołobiznesowych, doradczych oraz
specjalistycznych, które ze względu na dofinansowanie z Funduszy Europejskich świadczone będą na
preferencyjnych warunkach. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły zgodnie ze swoim
popytem skorzystać z kompleksowej oferty, która umożliwi im efektywne prowadzenie działalności
oraz jej rozwój.
Dodatkowo, uzyskanie wsparcia inwestycyjnego na zakup środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych pozwoli na uzyskanie sprzętu niezbędnego do funkcjonowania danego
przedsiębiorstwa oraz jego rozbudowy.
4. Czy równoważne jest posiadanie kadry własnej firmy, z firmami, z którymi podpisano umowy
o współpracy i które mają ogromne doświadczenie w poszczególnych dziedzinach
związanych z realizacją projektu?
Zgodnie z opisem kryterium merytorycznego pn. „Zasoby organizacyjne”: „Oceniany będzie
w szczególności potencjał kadrowy oraz doświadczenie i kwalifikacje osób bezpośrednio
zaangażowanych w prowadzenie działalności gospodarczej.”
Z przedstawionego w złożonym Wniosku opisu wynikać powinno zatem, że przywołane we Wniosku
osoby są bezpośrednio zaangażowane w prowadzenie działalności gospodarczej. W innym przypadku
nie zostaną one uznane za zasoby organizacyjne Podmiotu aplikującego.
5. (…) ile trzeba mieć minimum punktów po ocenie merytorycznej?

Zgodnie z §8 ust. 3 Regulaminu: „(...) Poszczególne kryteria merytoryczne posiadają charakter
premiujący i ich spełnienie nie jest niezbędne do pozytywnego wyniku oceny merytorycznej
i zakwalifikowania do Programu Inkubacji (...) W wyniku wystawienia ocen punktowych Zespół
Oceniający sporządzi listę Uczestników w kolejności od najwyższej uzyskanej punktacji do najniższej
kwalifikując maksymalnie 40 Podmiotów z najwyższą punktacją do kolejnego etapu Rekrutacji –
indywidualnych spotkań Podmiotów aplikujących z Zespołem Oceniającym.”
Z powyższego wynika, że nie ma minimalnej ilości punktów za kryteria merytoryczne, a złożone wnioski
kwalifikowalne będą do kolejnego etapu oceny w kolejności liczby zdobytych punktów.
6. (...) czy można będzie aplikować poza wsparciem doradczym także o wsparcie tylko na części
działań wdrożeniowych, np. system ICT, kolejny prototyp jako skompletowanie całego
systemu monitoringu zagospodarowaniem odpadów stałych i płynnych.
W ramach III etapu oceny, tj. Indywidualnych spotkań z zespołem oceny, na podstawie
przedstawionego Planu rozwoju przedsiębiorstwa oceniana będzie m.in. Koncepcja procesu inkubacji,
w szczególności „zestaw usług doradczych, okołobiznesowych i specjalistycznych oraz wsparcia
inwestycyjnego, które zapewnią możliwość podniesienia innowacyjności i rozwinięcia działalności,
w tym realizację założonych planów rozwojowych. Premiowane będzie przedstawienie efektywnej
i kompleksowej koncepcji inkubacji wraz z uargumentowaniem jej zasadności.”
Program Inkubacji z definicji zawartej w § 2 ust. 1 lit m. Regulaminu konkursu zakłada zarówno
wsparcie merytoryczne jak i inwestycyjne.
7. Czy w takim razie w ramach zakupów inwestycyjnych możliwy będzie zakup:
Inwestycyjny w postaci: części i podzespołów niezbędnych do stworzenia innowacyjnego
urządzenia pokazowego, niezbędnego do dalszego oferowania klientom ostatecznym (…)
Jeżeli części i podzespoły, będą spełniać definicję środka trwałego, to ich zakup w ramach wsparcia
inwestycyjnego Programu Inkubacji będzie możliwy. Części i podzespoły mogą jednak nie stanowić
środków trwałych - zgodnie z ustawą o rachunkowości mogą one stanowić np. „materiały” i stanowić
tym samym rzeczowe aktywa obrotowe, które nie mogą zostać uznane za koszt kwalifikowalny zakupu
w ramach wsparcia inwestycyjnego w Programie Inkubacji.
W kontekście przywołanego przykładu, a więc „części i podzespołów niezbędnych do stworzenia
innowacyjnego urządzenia pokazowego, niezbędnego do dalszego oferowania klientom ostatecznym”,
należałoby je interpretować jako surowce i półfabrykaty, które w procesie produkcji stanowią
elementarną część wytworzonego produktu (np. podzespoły w urządzeniach). Tym samym elementy
te stanowią „materiały” (aktywa obrotowe), a nie środki trwałe (aktywa trwałe), i jako takie nie mogą
zostać uznane za kwalifikowalne w Programie Inkubacji.
Analogicznie sprawa ma się z oprogramowaniem – jeżeli będzie ono wpisywać się w definicję wartości
niematerialnych i prawnych to jego zakup będzie mógł zostać uznany za koszt kwalifikowalny zgodnie
z zasadami opisanymi w dokumentacji naboru do Programu Inkubacji.
8. Czy w takim razie w ramach zakupów inwestycyjnych możliwy będzie zakup:
(…) Wartości niematerialnych i prawnych w postaci oprogramowania niezbędnego
do funkcjonowania urządzenia pokazowego
Zgodnie z opisem kryterium merytorycznego pn. „Zasoby organizacyjne”: „Oceniany będzie
w szczególności potencjał kadrowy oraz doświadczenie i kwalifikacje osób bezpośrednio
zaangażowanych w prowadzenie działalności gospodarczej.”
Oznacza to, że oceniane będzie doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w prowadzenie
działalności gospodarczej – zatem, jeżeli takimi osobami będą właściciele, to oceniane będzie ich
doświadczenie i kwalifikacje. Jeżeli w prowadzenie działalności gospodarczej będą zaangażowane inne
osoby, a z przedstawionego we Wniosku opisu wynikać będzie, że osoby te stanowią zasoby
organizacyjne Podmiotu aplikującego, to oceniane będzie doświadczenie i kwalifikacje tych osób.

W przedstawionym przykładzie użyto sformułowania „podwykonawcy”, co sugerować może, że będą
to przedsiębiorstwa inne niż Podmiot aplikujący – w takiej sytuacji nie będzie można uznać, że owi
„podwykonawcy” (inne przedsiębiorstwa) stanowią zasoby organizacyjne Podmiotu aplikującego.
Co innego osoby zatrudnione przez Podmiot aplikujący na podstawie umów cywilnych – w tym
wypadku takie osoby, jeżeli będą jednocześnie bezpośrednio zaangażowane w prowadzenie
działalności gospodarczej, stanowić będą zasoby organizacyjne w myśl przywołanego wcześniej opisu
kryterium merytorycznego pn. „Zasoby organizacyjne”.
9. "PKD Planowanego przedsięwzięcia" - czy to ma jakiś wpływ na ocenę?
Zgodnie
z
dokumentem
„Kryteria
oceny”
dostępnym
do
pobrania
na stronie http://vrinkubator.pl/program-inkubacji w ramach oceny merytorycznej złożonego wniosku
oceniane będzie m.in. „Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach branż zaliczanych
do Inteligentnych Specjalizacji Województwa Wielkopolskiego”. Ocena w ramach tego kryterium „(…)
zostanie przeprowadzona na podstawie kodów PKD przypisanych do działalności Podmiotu
aplikującego w dokumencie rejestrowym oraz dodatkowo opisu zakresu działalności gospodarczej we
wniosku”.
Zgodnie z powyższym „PKD Planowanego przedsięwzięcia” – ma wpływ na ocenę.
10. "Rodzaj innowacji" zaznaczyłem wszystkie. Tutaj bym musiał przedstawić szerzej na czym
to polega.
W dokumencie „Kryteria oceny” określono zasady punktacji kryterium merytorycznego
„Innowacyjność”.
Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie opisu we Wniosku, przyjmując definicję zgodną
z podręcznikiem Oslo Manual.
Proszę więc o zwrócenie uwagi, aby wszystkie niezbędne do oceny informacje zawarte zostały w treści
Wniosku.
11. "Skala innowacji" zaznaczyłem "w skali międzynarodowej" - mam nadzieję, że to będzie
uznane przy ocenianiu.
J.w. – ocena kryterium merytorycznego „Innowacyjność” zostanie przeprowadzona na podstawie
opisu we Wniosku, przyjmując definicję zgodną z podręcznikiem Oslo Manual.
12. "Wsparcie inwestycyjne" - kwoty można podać w EUR, czy musi być w PLNach? Jeżeli PLN
to jaki stosować kurs?
Dokumentacja naboru nie określa w jakiej walucie należy wypełnić tabelę w pkt. 2 sekcji III Wniosku,
poza tym, że powinna być to kwota netto.
Niemniej, w związku z tym, że w § 15 Regulaminu (do którego odsyła podpowiedź do opisu pkt. 2
Wniosku) wskazano maksymalne progi wsparcia inwestycyjnego w zł, rozliczenia pomiędzy
Beneficjentem a Organizatorem będą odbywać się w PLN.
Ostateczna wartość wsparcia inwestycyjnego określona zostanie w Umowie oraz Indywidualnym
Planie Inkubacji, po ewentualnym wyborze przedsięwzięcia do objęcia Programem Inkubacji.
13. Czy jakoś osoba fizyczna mogę złożyć wniosek o otwarcie firmy w inkubatorze ?
Odpowiedź zawarta jest w § 5 ust. 1 Regulaminu – „Uczestnikami Programu Inkubacji w VR Inkubatorze
w Fałkowie mogą być osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki osobowe oraz spółki kapitałowe, które na
dzień złożenia Wniosku o udział w Programie Inkubacji posiadają siedzibę lub oddział na terenie
województwa wielkopolskiego.”
Kwalifikowalność podmiotowa weryfikowana będzie m.in. na podstawie danych rejestrowych
przedsiębiorstwa (wpis KRS/CEiDG).
Powyższe oznacza, że osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej nie spełnia kryteriów
formalnych udziału w naborze i jej wniosek zostanie odrzucony.

14. Pomysł na biznes musi być nietuzinkowy ?
Zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu premiowane będą m.in. przedsięwzięcia innowacyjne – pomysł nie
musi być zatem „nietuzinkowy”, ale rozwiązania innowacyjne będą dodatkowo punktowane.
Szczegółowe zasady oceny dostępne są w dokumencie "Kryteria oceny" do pobrania na stronie
internetowej naboru.
15. Czy standardowe otwarcia wchodzą w grę ?
Program inkubacji skierowany jest do przedsiębiorstw już działających na rynku - nie jest to dotacja na
otwarcie działalności. Składając wniosek o udział w programie należy prowadzić zarejestrowaną
działalność gospodarczą.
16. Ile wniosków może złożyć 1 przedsiębiorstwo i w którym miejscu zostało to wskazane?
(Zakładamy, że składane są różne wnioski na różne procesy produkcyjne z różnych kodów
PKD)?
Jedno przedsiębiorstwo może złożyć nie więcej niż jeden wniosek. Zostało to wskazane w §5 ust. 7
Regulaminu, w wersji obowiązującej od dnia 20.04.2021 r.
17. Jeden z rezultatów realizacji projektu w ramach wskaźników specyficznych wskazuje, że
Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług świadczonych przez IOB
wynosi w 2022 r. 25. Czy oznacza to, że przewidujecie Państwo wsparcie w ramach
prowadzonego naboru 25 firm?
Zgodnie z § 10 ust. 3 Regulaminu naboru: „lista rankingowa zawierać będzie minimalnie 25 Podmiotów,
z którymi podpisana będzie Umowa udziału w programie inkubacji.”
Powyższe oznacza, że planowane wsparcie w ramach naboru skierowane będzie do minimum 25
Uczestników.
18. Czy istnieje katalog dopuszczalnych zakupów środków trwałych lub wartości
niematerialnych? Jeśli istnienie proszę o przesłanie. Jeśli nie istnieje proszę o przesłanie
informacji o wykluczeniach.
Aby otrzymać wsparcie inwestycyjne w ramach Programu Inkubacji przedmiot wsparcia musi wpisywać
się w definicje środka trwałego / wartości niematerialnej i prawnej, określone w dokumencie pn.
„Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”, który dostępny jest na stronie
https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/378
Wsparciu nie mogą podlegać zatem takie elementy jak np. aktywa obrotowe (zapasy, materiały itd.),
wynagrodzenia czy roboty budowlane (w tym remonty).
W związku z realizacją Programu Inkubacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, wsparcie inwestycyjne udzielane będzie na zasadach określonych w
dokumentacji konkursu nr RPWP.01.03.01-IZ.00-30-001/20 dostępnej do pobrania na stronie
https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/378
Zasady kwalifikowalności wydatków, w tym katalog przykładowych kosztów niekwalifikowalnych,
określono m.in. w części III lit. D Regulaminu konkursu oraz przywołanym wyżej dokumencie
pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”.
19. W częściach opisowych wniosku proszę o wyjaśnienie stwierdzenia "...krótko opisać..."?
W ramach WRPO i POWER w każdym składanym do IZ projekcie jest liczba znaków. Czy tutaj
ogranicza wnioskodawców liczba znaków?
We Wniosku nie ma ograniczonej liczby znaków – należy jednak zwracać szczególną uwagę
na przygotowanie opisów w sposób umożliwiający późniejszą ocenę Wniosku według kryteriów oceny
formalnej i merytorycznej.

20. Jakie są daty graniczne realizacji składanego wniosku?
Zgodnie z § 13 ust. 1 Regulaminu „Realizacja Indywidualnego Planu Inkubacji będzie trwać
maksymalnie 18 miesięcy, najpóźniej do 31.12.2022 roku.”
Powyższe oznacza, że maksymalny okres realizacji trwać będzie od 01.07.2021 do 31.12.2022 roku.
21. Prowadzę JDG, czy zatem powinienem wypełnić tabelką na temat sytuacji finansowej, czy
wystarczy wyciąg z KPiR (nie ma tam informacji o opłaconym ZUS i podatkach)?
Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku, przedsiębiorstwa niezobligowane do sporządzania
sprawozdań finansowych składają tabelę dotyczącą sytuacji finansowej. Pomimo tego, że KPiR zawiera
zbliżone informacje, możliwość jego złożenia nie wynika z zapisów dokumentacji naboru.
W związku z powyższym powinien Pan wypełnić i złożyć tabelę dot. sytuacji finansowej.
22. W 2020 roku działałem od sierpnia (miesiąc rozpoczęcia działalności). W związku z tym
za jaki okres przedstawiam sytuację finansową:
- tylko sierpień-grudzień 2020
- sierpień-grudzień 2020 + styczeń-marzec 2021?
Ocenie podlegać będzie sytuacja finansowa dotycząca zamkniętych lat obrachunkowych. Na podstawie
przedstawionego przykładu należy zatem wypełnić tabelę za okres sierpień-grudzień 2020 r.

