
Współpraca 

Nabór od 30 czerwca do 31 lipca 2017 r. 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 swoim działaniem 

obejmuje współpracę, której celem w punkcie 16 jest tworzenie i funkcjonowanie grup 

operacyjnych na rzecz innowacji – EPI, które w swoim zakresie obejmują takŜe realizację 

projektów. Celem projektów jest opracowanie i wdroŜenie innowacji w zakresie nowych 

produktów lub znacznie udoskonalonych produktów objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, praktyk, procesów technologii i metod organizacji lub 

marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów 

objętych załącznikiem nr 1.  

W ramach tego działania przekazano na wsparcie kwotę 57 999 730 Euro dla wszystkich 

województw, w czym dla województwa mazowieckiego kwotę 8 821 524 Euro.  

Zakres pomocy obejmuje koszty kwalifikowane, do których zalicza się: 

1. Koszty budowy, przebudowy lub remontu połączonego modernizacją obiektów i 

infrastruktury, 

2. Koszty zakupu lub instalacji – nowe maszyny i urządzenia, nowa aparatura naukowo – 

badawcza i inne urządzenia do wykonywania badań stosowanych lub prac 

rozwojowych zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010r., wartości niematerialne i 

prawne w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r.  

3. Koszty ogólne, obejmujące:  

• sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego 

• kierowanie robotami budowlanymi 

• przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, tj. : kosztorysów, projektów 

technologicznych i budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na 

środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i 

wyrysów z katastru nieruchomości.  

4. Koszty bieŜące: 

• Upowszechnienia i promocji operacji oraz jej rezultatów, 

• Administrowania stroną internetową, która będzie wykorzystywana do 

informowania na temat realizowanej operacji oraz jej rezultatów,  

• Wynajmu budynków lub pomieszczeń, w tym stanowiących miejsce pracy  

osób administrujących realizacją operacji, 

• Utrzymania budynków lub pomieszczeń, 



• Usług pocztowych, telekomunikacyjnych, kurierskich oraz dostępu do sieci 

Internetu 

• Zakupu materiałów biurowych i piśmienniczych, usług drukarskich i 

kopiowania dokumentów,  

• Ubezpieczenia środków trwałych zakupionych w ramach realizacji operacji, 

• Prowadzenia rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi operacji, 

• Usług pracowników, w tym księgowych, kadrowych, doradczych z 

wyłączeniem usług doradczych świadczonych przez jednostki, o których mowa 

w art. 55 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

• Pomocy prawnej związanej z realizacją czynności objętych operacją, 

• Wynagrodzenia osób administrujących realizacją operacji 

 

5. Koszty badań: 

Koszty badań obejmują zakup materiałów i sprzętu laboratoryjnego niebędących środkami 

trwałymi oraz realizację operacji odpisów amortyzacyjnych od aparatury naukowo-badawczej 

lub innych urządzeń, słuŜących do wykonywania badań w ramach operacji; Koszty 

ponoszone z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji z aparatury naukowo-

badawczej lub innych urządzeń, słuŜących do wykonywania badań w ramach operacji; Koszty 

ponoszone z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji ze specjalistycznych 

środków transportu wewnętrznego niezbędnych do realizacji operacji; Koszty wynagrodzenia 

pracowników naukowych podmiotów wchodzących w skład grupy operacyjnej, w tym 

nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych lub 

naukowych oraz pracowników naukowo-technicznych i inŜynieryjno-technicznych, 

wykonujących badania w ramach operacji, oraz innych świadczeń pienięŜnych przyznanych 

tym osobom w związku z wykonywaną pracą.  

Pomoc, jaka jest przeznaczona w ramach działania przyznawana jest do osiągnięcia 

wysokości limitu, który w ramach realizacji PROW 2014-2020 wynosi 12 000 000 zł na 

jednego beneficjenta w odniesieniu do kosztów inwestycyjnych zawartych w § 5 ust. 1 i 2 

rozporządzenia, kosztów badań i kosztów bieŜących limit ten wynosi w sumie 10 000 000 zł 

oraz kosztów ogólnych, gdzie limit wynosi 2 000 000 zł. 



Koszty poniesione w ramach działania uznaje się za kwalifikowane, kiedy od dnia zawarcia 

umowy, jeŜeli realizacja zestawienia rzeczowo – finansowego operacji w zakresie danego 

kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niŜ w tym dniu, a w przypadku kosztów ogólnych od 

dnia 1 stycznia 2014; zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy przepisy te 

nie mają zastosowania oraz wartość danego zadania przekracza 20 000 złotych netto – w 

wyniku wyboru wykonawcy z zachowaniem konkurencyjnego trybu wyboru; w formie 

rozliczenia bezgotówkowego. 

Pomoc przekazywana w ramach działania przekazywana jest w trzech grupach: 

1. 100 % kosztów kwalifikowanych w przypadku kosztów ogólnych i kosztów 

bieŜących,  

2. 90 % kosztów kwalifikowanych w przypadku kosztów badań,  

3. 50 % kosztów kwalifikowanych w przypadku kosztów inwestycyjnych, zgodnie z § 5 

ust. 1 i 2 rozporządzenia  

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez Agencję przy zastosowaniu 

kryteriów wyboru o której decyduje suma uzyskanych punktów obejmujących w swoim 

zakresie realizację operacji (co najmniej jedna osoba posiadająca co najmniej stopień 

naukowy doktora), skład podmiotu (podmioty, które są adresatami rezultatów operacji), 

korzyści wynikające z odpowiedniej liczby produktów, czasu trwania operacji, potencjału 

rynkowego rezultatu operacji oraz potencjalnego obszaru oddziaływania rezultatu operacji.  

Terminy i czynności, waŜne z punktu widzenia uruchomienia działania Współpraca, zgodnie 

z projektem rozporządzenia wykonawczego (stan na 30.11.2016r): 

1. Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej 

administrowanej przez Agencję, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym 

oraz w siedzibie Centrali i oddziałach Agencji, informację o naborze wniosków o 

przyznanie pomocy w ramach działania, na co najmniej 30 dni przed planowanym 

terminem rozpoczęcia biegu terminu składania tych wniosków. 

2. Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy nie moŜe być krótszy niŜ 30 dni i 

dłuŜszy niŜ 60 dni.  

3. Prezes Agencji, w terminie 7 miesięcy od dnia zakończenia terminu składania 

wniosków, podaje do publicznej wiadomości na stronę internetową Agencji, 

informację o kolejności przysługiwania pomocy. 

4. Sporządzenie listy rankingowej operacji - kolejność przyznawania pomocy jest 

ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która 

uzyskała najmniejszą liczbę punktów. 



5. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów, pierwszeństwo w kolejności 

przysługiwania pomocy przysługuje operacjom o niŜszej wartości wnioskowanej 

kwoty pomocy. 

6. Agencja nie przyznaje pomocy, jeŜeli operacji przyznano mniej niŜ 24 punkty. 

7. W terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o kolejności 

przysługiwania pomocy Agencja: 

1. wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy, w 

przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy; 

2. informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o odmowie przyznania 

pomocy, w przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy. 

8. ZłoŜenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 9 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy. 

9. Zakończenie realizacji operacji i złoŜenie wniosku o płatność końcową nastąpi w 

terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niŜ do dnia 31 grudnia 

2022 r. a przypadku gdy ze względu na zakres lub przedmiot operacji nie jest moŜliwe 

osiągnięcie celu operacji w tym terminie - 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz 

nie później niŜ do dnia 31 grudnia 2022 r.  

10. Agencja rozpatruje wniosek o płatność w terminie 3 miesięcy od dnia jego złoŜenia 

plus dwukrotne uzupełnienia (14 dni od dnia doręczenia wezwania). 

11. WydłuŜenia terminów - Agencja moŜe, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, wyrazić 

zgodę na przedłuŜenie terminu wykonania przez beneficjenta określonej czynności w 

toku postępowania o wypłatę pomocy, przy czym przedłuŜenie terminów wykonania 

przez beneficjenta określonych czynności nie moŜe przekroczyć łącznie 30 dni. 

12. Agencja moŜe, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, wyrazić zgodę na zakończenie 

realizacji operacji lub złoŜenie wniosku o płatność końcową po upływie 

wyznaczonych terminów, w terminie nie dłuŜszym niŜ 6 miesięcy od upływu tych 

terminów, ale nie później niŜ do dnia 31 grudnia 2022 r. 

  


