Prezentacja nr 1 – zasady konkursu

1. Tło slajdu jest koloru białego, w losowych miejscach są połączone ze sobą niebieskie
obrysy trójkątów. W środkowej części slajdu znajduje się duży niebieski dymek z
napisem: Spotkanie informacyjne konkursu, ŚCIEŻKA dla MAZOWSZA, ncbr.gov.pl. W
lewym górnym rogu dymku znajduje się drugi szary dymek z logiem Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju oraz napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na
dole slajdu znajduje się biały pasek z logiem Narodowego Centrum Badan i Rozwoju
oraz napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
2. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod nią napis: Podstawowe informacje. Poniżej jest napis:
DOKUMENTACJA KONKURSOWA:, https://www.ncbr.gov.pl/programy/programykrajowe/sciezka-dla-mazowsza/materialy-do-pobrania/. Poniżej: w szczególności:
 Regulamin konkursu,
 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie,
 Kryteria oceny projektów,
 Przewodnik kwalifikowalności kosztów.
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
3. Slajd przedstawia zrzut strony internetowej ncbr. W lewym górnym rogu znajduje się
logo Narodowego Centrum Badan i Rozwoju oraz napisem: Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Napisy na górze: SUKCESY BENEFICJENTÓW, PROGRAMY, DLA
EKSPERTÓW, O CENTRUM, KARIERA, PUNKT INFORMACYJNY, KONTAKT. Przy napisie
PROGRAMY jest żółta strzałka skierowana w lewą stronę. Poniżej: Programy
strategiczne, Programy krajowe, Programy i projekty - obronność, bezpieczeństwo,
Programy międzynarodowe, Fundusze europejskie, NOWE FORMUŁY B+R. Przy
napisie: Programy krajowe jest żółta strzałka skierowana w lewą stronę. Poniżej:
Strona główna / Programy krajowe. Poniżej znajduje się zdjęcie osoby pracującej w
laboratorium trzymającą kolbę chemiczną. Poniżej napis: Zgodnie z art. 29 i 30
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zadaniem

Centrum jest wspieranie tworzenia nowoczesnych rozwiązań i technologii
zwiększających innowacyjność, a tym samym konkurencyjność polskiej gospodarki.
Działalność Centrum ma służyć wzmocnieniu współpracy między polskim biznesem
oraz przyczyniać się do komercjalizacji efektów badań naukowych z korzyścią dla
polskiej gospodarki. Cele te NCBR realizuje poprzez opracowywanie programów
wsparcia badań stosowanych i prac B+R, finansowanie komercjalizacji i transferu
wyników do gospodarki, a także wspieranie rozwoju młodej kadry naukowej.
Centrum realizując swoje zadania podejmuje również współpracę z innymi. Po lewej
stronie slajdu są napisy: Programy strategiczne, Programy krajowe, Ścieżka dla
Mazowsza, Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy IV etap, Wspólne
przedsięwzięcia. Przy napisie: Ścieżka dla Mazowsza jest żółta strzałka skierowana w
prawą stronę.
4. Slajd przedstawia zrzut strony internetowej ncbr. W lewym górnym rogu znajduje się
logo Narodowego Centrum Badan i Rozwoju oraz napis: Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju. Napisy na górze: SUKCESY BENEFICJENTÓW, PROGRAMY, DLA EKSPERTÓW,
O CENTRUM, KARIERA, PUNKT INFORMACYJNY, KONTAKT. Poniżej: Strona główna /
Programy krajowe /, Ścieżka dla Mazowsza, Konkurs „Ścieżka dla Mazowsza” zakłada
finansowanie prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez:
 przedsiębiorstwa (które wskażą miejsce realizacji projektu na terenie woj.
mazowieckiego),
 konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja przedsiębiorstw i jednostek
naukowych (liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo, które
wskaże miejsce realizacji projektu na terenie woj. mazowieckiego).
Głównym celem konkursu jest zastosowanie w działalności gospodarczej rozwiązań
opartych na wynikach prac B+R uzyskanych w ramach konkursu. Ponadto konkurs ma
na celu pobudzić inwestycje przedsiębiorstw w projekty badawczo-rozwojowe.
Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac
rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdróżeniowych. Konkurs
ma charakter horyzontalny - brak ograniczenia do konkretnego obszaru
tematycznego. Alokacja przeznaczona na cały konkurs wynosi 600 min zł, a
finansowane projekty muszą mieścić się w przedziale od 5 min zł (pojedyncze
podmioty) lub 7 min zł (konsorcja) do 100 min zł. Harmonogram konkursu:. Po lewej

stronie slajdu jest napis: Ścieżka dla Mazowsza, Aktualności, Dokumentacja
konkursowa – przy tym napisie jest żółta strzałka skierowana w lewą stronę. Kontakt,
Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy IV etap, Wspólne przedsięwzięcia,
Programy sektorowe.
5. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod nią napis: Podstawowe informacje. Poniżej: Nabór trwa od 23
sierpnia do 23 września 2019 r. (do godz. 16:00). Dane kontaktowe:, konkursmazowsze@ncbr.gov.pl, (0-22) 39 07 140 oraz (0-22) 39 07 393, w zakresie
finansowym - konkurs-mazowsze-finanse@ncbr.gov.pl. Na dole slajdu jest pasek z
połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu
znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Obok
niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
6. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod nią napis: Kim jest Wnioskodawca? Z lewej strony slajdu znajdują
się dwa niebieskie dymki z białymi ikonami. Pierwszy dymek ma ikonę popiersia
człowieka. Drugi ikonę trzech popiersi połączonych ze sobą liniami. Na slajdzie jest
napis:


1) samodzielnym przedsiębiorcą (MŚP lub duży),



2) konsorcjum przedsiębiorstw (max. 3 podmioty),



3) konsorcjum przedsiębiorstw oraz jednostki naukowej (max. 3 podmioty):
 co najmniej 1 przedsiębiorstwo oraz co najmniej 1 jednostka naukowa,
 Liderem konsorcjum przedsiębiorstwo,
 udział kosztów przedsiębiorstwa min. 50%.

Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów z
czerwonym napisem: Lider konsorcjum realizuje projekt w województwie
Mazowieckim, Wnioskodawca musi być zarejestrowany i prowadzić działalność
na terytorium RP. W prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
7. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod nią napis: Jaki Projekt należy złożyć?. W prawym górnym rogu
znajdują się dwie kolby chemiczne. Poniżej napis:

 obejmujący badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo
eksperymentalne prace rozwojowe,
 projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie
uzyska dofinansowania,
 elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe,
 przewiduje wdrożenie wyników projektu.
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
8. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Poniżej napis: Projekt badawczo-rozwojowy. W czarnej ramce jest
napis: Opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, procesu, usługi lub
technologii. Poniżej znajdują się cztery infografiki, pierwsze z kolbami chemicznymi
przy której jest napis BADANIA PRZEMYSŁOWE, zdobywanie nowej wiedzy, druga z 4
puzzlami przy której jest napis PRACE ROZWOJOWE, łączenie dostępnej wiedzy,
trzecia z drogowskazem przy której jest napis PRACE PRZEDWDROŻENIOWE,
przygotowanie do wdrożenia, czwarta z wykresem przy której jest napis WDROŻENIE,
wprowadzenie produktu na rynek. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą
niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu znajduje się mały szary
dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
9. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod nią napis: Jaki Projekt należy złożyć? W prawym górnym rogu
znajdują się dwie kolby chemiczne. Poniżej napis:
 w przypadku projektów realizowanych w ramach konsorcjum, każdy z
Konsorcjantów bierze udział w realizacji badań lub prac,
 okres realizacji projektu wynosi max. 36 miesięcy,
 nie może być przedmiotem oceny toczącej się w ramach innego naboru albo
procedury odwoławczej, albo postępowania sądowo-administracyjnego,
 w konkursie można złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie dla danego
projektu,
 koszty kwalifikowane projektu mogą być ponoszone przez wszystkich
konsorcjantów najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku, w

przypadku rozpoczęcia przez Wnioskodawcę realizacji projektu przed tym
dniem, wszystkie wydatki w ramach projektu stają się niekwalifikowane.
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
10. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod nią napis: Miejsce realizacji projektu. Poniżej napis:
 miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium RP,
 Lider konsorcjum realizuje projekt w województwie Mazowieckim (na
czerwono),
 pozostali konsorcjanci mogą realizować projekt w województwie
Mazowieckim,
 kryterium miejsca realizacji projektu nie dotyczy prac zlecanych w ramach
podwykonawstwa,
 miejsce realizacji projektu podawane jest osobno dla każdego Konsorcjanta.
Poniżej znajduje się kolorowa mapa Polski, podzielona na województwa. Na dole
slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym
dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
11. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod nią napis: Miejsce realizacji projektu. W prawym górnym rogu
slajdu znajduje kolorowa mapa Polski. Poniżej napis: Przez miejsce realizacji projektu
należy rozumieć:
1) miejsce prowadzenia największej wartościowo części badań przemysłowych i
prac rozwojowych*,
2) jeśli powyższe nie jest możliwe - miejsce prowadzenia najistotniejszej części
badań przemysłowych i prac rozwojowych*,
3) jeśli powyższe nie jest możliwe - miejsce wdrożenia rezultatów prac B+R
(miejsce inwestycji);
4) jeśli powyższe nie jest możliwe - miejsce właściwe dla siedziby*.
*samodzielnie przez Wnioskodawcę indywidualnego, a w przypadku projektów
realizowanych w ramach konsorcjum - samodzielnie przez każdego Konsorcjanta.,

Uwaga: nie należy uwzględniać zadań realizowanych przez podwykonawców. Na dole
slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym
dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
12. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod nią napis: Miejsce realizacji projektu. W prawym górnym rogu
slajdu znajduje kolorowa mapa Polski. Poniżej napis: Wnioskodawca
samodzielny/każdy konsorcjant powinien posiadać:
 dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością w celu
realizacji projektu w miejscu, które określono we wniosku o dofinansowanie
jako miejsce realizacji projektu,
lub
 posiadać oddział wpisany w ogólnodostępnym rejestrze (w tym KRS) pod
adresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie jako miejsce realizacji
projektu.
Informacje podane we wniosku o dofinansowanie dotyczące miejsca realizacji
projektu mogą podlegać kontroli IP. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą
niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu znajduje się mały szary
dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis
ncbr.gov.pl
13. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod nią napis: Prawa majątkowe. W środkowej części slajdu znajdują
się dwa niebieskie dymki z grafikami popiersia człowieka oraz imitacją atomu. Przy
pierwszej grafice: projekt realizowany przez jeden podmiot, prawa majątkowe do
wyników przysługują w całości wnioskodawcy. Przy drugiej grafice: projekt
realizowany przez Konsorcjum, prawa majątkowe do wyników przysługują
konsorcjantom w proporcjonalnie do ich udziałów w kwocie projektu, przekazanie
praw do wyników pomiędzy konsorcjantami następuje za wynagrodzeniem
odpowiadającym wartości rynkowej tych praw. Na dole strony pomiędzy grafikami
znajduje się napis: umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać tej
zasady. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami
trójkątów z czerwonym napisem: podział praw do wyników nie może stanowić

niedozwolonej pomocy publicznej. W prawym dolnym rogu znajduje się mały szary
dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis
ncbr.gov.pl
14. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod nią napis: Prawa majątkowe. Poniżej: Cena może zostać uznana za
rynkową, jeśli:
a) jej wysokość określono w drodze otwartej, przejrzystej i niedyskryminacyjnej
konkurencyjnej procedury sprzedaży, lub
b) wycena niezależnego eksperta potwierdza, że cena jest co najmniej równa
wartości rynkowej, lub
c) sprzedający może wykazać, że przeprowadził negocjacje w sprawie ceny
w warunkach pełnej konkurencji, aby uzyskać maksymalną korzyść
gospodarczą w momencie zawierania umowy, z uwzględnieniem swoich celów
statutowych, lub
d) zgodnie z umową konsorcjum przedsiębiorstwo ma prawo pierwokupu
w odniesieniu do praw własności intelektualnej powstałych w wyniku
współpracy z jednostką naukową, a współpracujące podmioty mają wzajemne
prawo do zabiegania o korzystniejsze pod względem gospodarczym oferty od
stron trzecich, przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum muszą
odpowiednio dostosować swoją ofertę.
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
15. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod nią napis: Wdrożenie wyników projektu. Poniżej napis: 3 lata od
zakończenia projektu. Od tego napisu wychodzi czarna strzałka skierowana w prawą
stronę ku napisowi: umowa o dofinansowanie dopuszcza aby wdrożenie wyników
badań przemysłowych i prac rozwojowych rozpocząć przed zakończeniem realizacji
Projektu. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami
trójkątów. W prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju.

16. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod nią napis: Wdrożenie wyników projektu przez przedsiębiorstwo. W
środkowej części slajdu znajdują się cztery niebieskie koła, z wykresem, który ma 3
słupki a nad nim strzałka skierowana w prawą górną część przy której jest napis 3 lata
od zakończenia projektu, kołem zębatym, który ma czarną obramówkę i w prawej
dolnej części kawałek czarnej kreski, przy którym jest napis: WŁASNE
PRZEDSIĘBIORSTWO, wprowadzenie do własnej działalności (lub
konsorcjanta/konsorcjantów) przez rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług,
kartką z ołówkiem przy której jest napis: LICENCJA, udzielenie licencji na korzystanie
z przysługujących praw na zasadach rynkowych innym przedsiębiorcom (spoza
Konsorcjum), oraz ręką z workiem pieniędzy przy której jest napis: SPRZEDAŻ,
sprzedaż wyników innemu przedsiębiorcy (spoza Konsorcjum) na zasadach
rynkowych. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami
trójkątów. W prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju.
17. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod nią napis: Wdrożenie wyników projektu. Na slajdzie znajdują się
dwa niebieskie koła z ikonami w środku. W pierwszym kole po lewej stronie slajdu
znajduje się wykres, który ma 3 słupki, a nad nimi strzałkę skierowaną w prawą górną
część. Obok tego koła jest strzałka skierowana w prawą stronę. Powyżej jest napis: 3
lata od zakończenia projektu. Drugie koło w centrum posiada koło zębate. Obok koła
jest napis: WŁASNE PRZEDSIĘBIORSTWO (na zielono), wprowadzenie do własnej
działalności (lub konsorcjanta/konsorcjantów) przez rozpoczęcie produkcji lub
świadczenie usług. Poniżej jest strzałka skierowana w górę, a pod nią napis: ta forma
wdrożenia jest możliwa jedynie dla przedsiębiorców. Na dole slajdu jest pasek z
połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu
znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
18. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod nią napis: Wdrożenie wyników projektu. Na slajdzie znajdują się
trzy koła z ikonami w środku. W pierwszym kole po lewej stronie slajdu znajduje się
wykres, który ma 3 słupki, a nad nimi strzałkę skierowaną w prawą górną część. Obok
tego koła jest strzałka skierowana w prawą stronę. Powyżej jest napis: 3 lata od

zakończenia projektu. Po prawej stronie slajdu znajduje się napis: jednostki naukowe
mogą brać udział we wdrożeniu w opcji: LICENCJA (na zielono) lub SPRZEDAŻ(na
zielono). Poniżej jest strzałka skierowana w dół. Poniżej jest koło z ikoną kartki
papieru z ołówkiem, obok napis: LICENCJA (na zielono), udzielenie licencji na
korzystanie z przysługujących praw na zasadach rynkowych innym przedsiębiorcom
(spoza Konsorcjum). Poniżej jest koło z ikoną dłoni trzymającej worek ze znakiem $.
Obok napis: SPRZEDAŻ (na zielono), sprzedaż wyników innemu przedsiębiorcy (spoza
Konsorcjum) na zasadach rynkowych. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą
niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu znajduje się mały szary
dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
19. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod nią napis: Wdrożenie wyników projektu. Na slajdzie znajdują się
dwa koła z ikonami w środku. W pierwszym kole po lewej stronie slajdu znajduje się
wykres, który ma 3 słupki, a nad nimi strzałkę skierowaną w prawą górną część. Obok
tego koła jest strzałka skierowana w prawą stronę. Powyżej jest napis: 3 lata od
zakończenia projektu. Po prawej stronie slajdu znajduje się napis: za wdrożenie
wyników nie uznaje się zbycia tych wyników w celu ich dalszej odsprzedaży. Dalsza
sprzedaż praw do wyników jest dopuszczalna pod warunkiem wdrożenia wyników
przez pierwotnego nabywcę we własnej działalności gospodarczej. Poniżej znajduje
się strzałka skierowana w dół. Poniżej jest koło z ikoną dłoni trzymającej worek ze
znakiem $. Obok napis: SPRZEDAŻ (na zielono), sprzedaż wyników innemu
przedsiębiorcy (spoza Konsorcjum) na zasadach rynkowych. Na dole slajdu jest pasek
z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu
znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
20. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod nią napis: Umowa sprzedaży/udzielenia licencji. Poniżej: Umowa
zawiera w szczególności:
 gwarancję ceny zbycia praw do wyników lub udzielenia licencji na poziomie
rynkowym,
 zobowiązuje nabywcę/licencjobiorcę do wdrożenia wyników we własnej
działalności poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie
wyników Projektu,

 zakazuje zbywania praw do wyników podmiotowi trzeciemu (w przypadku
umowy sprzedaży) – „pierwsze wdrożenie”,
 określa termin, w jakim ma nastąpić wprowadzenie wyników do działalności
gospodarczej nabywcy/licencjobiorcy,
 zobowiązuje nabywcę/licencjobiorcę do złożenia oświadczenia o
wprowadzeniu wyników do swojej działalności gospodarczej najpóźniej w
terminie roku od daty zawarcia umowy, bądź też najpóźniej w terminie roku od
zakończenia realizacji Projektu, w sytuacji gdy umowa została zawarta w toku
realizacji Projektu.
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
21. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. W prawym górnym rogu znajduje się niebieskie koło z ikoną świnki
skarbonki. Pod linią jest napis: Zasady finansowania. Poniżej: 600 mln zł – pula
środków przeznaczonych na konkurs, 5 mln zł – min. wartość projektu realizowanego
samodzielnie przez przedsiębiorcę, 7 mln zł – min. wartość projektu realizowanego w
ramach konsorcjum, 100 mln zł – max. całkowita wartość projektu. Poniżej:
Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na projekt nie może przekroczyć:
 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe,
 15 mln euro - jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe,
 200 tys euro – na prace przedwdrożeniowe w ramach de minimis,
 2 mln euro - na prace przedwdrożeniowe w ramach usług
doradczych.
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
22. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. W prawym górnym rogu znajduje się niebieskie koło z ikoną świnki
skarbonki. Pod linią jest napis: Zasady finansowania. Poniżej: Podwykonawstwo*:


60% – kosztów badań i prac w projekcie realizowanym samodzielnie przez
przedsiębiorstwo.



50% – kosztów badań i prac w projekcie realizowanym przez konsorcjum.



10% – kosztów badań i prac ponoszonych w projekcie przez jednostkę
naukową.



70% – kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach
pomocy de minimis ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo.

* Konsorcjanci nie mogą zlecać sobie nawzajem realizacji prac w projekcie na
zasadzie podwykonawstwa. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą
niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu znajduje się mały szary
dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis
ncbr.gov.pl
23. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: Poziomy dofinansowania. BADANIA
PRZEMYSŁOWE, PRACE ROZWOJOWE. Z lewej strony znajdują się cztery niebieski
dymki, przy każdym z nich jest napis. Pierwszy z białą ikoną popiersia człowieka, drugi
z białą ikoną trzech wieżowców przylegających do siebie, trzeci z białą ikoną
wysokiego budynku, czwarty z białą ikoną popiersia studenta mającego na głowie
biret. Napisy: mikro i małe przedsiębiorstwo, 70%, 80% zaznaczone kolorem
czerwonym, 45%, 60% zaznaczone kolorem czerwonym, średnie przedsiębiorstwo,
60%, 75% zaznaczone kolorem czerwonym, 35%, 50% zaznaczone kolorem
czerwonym, duże przedsiębiorstwo, 50%, 65% zaznaczone kolorem czerwonym, 25%,
40% zaznaczone kolorem czerwonym, Jednostka naukowa, 100%, 100%. Na dole
slajdu znajduje się duży szary prostokąt z czerwonymi napisami: szerokie
rozpowszechnianie wyników badań, LUB, skuteczna współpraca. Przy szarym
prostokącie jest napis +premia. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą
niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu znajduje się mały szary
dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis
ncbr.gov.pl
24. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: Poziomy dofinansowania. Z lewej strony znajduje
się czerwony napis: + premia. Po prawej stronie znajduje się ramka, a w niej napis:
 szerokie rozpowszechnianie wyników badań
lub

 skuteczna współpraca w związku z realizacją projektu:


przez co najmniej dwa przedsiębiorstwa, z których przynajmniej

jeden jest MSP, podmioty te nie mogą być powiązane. Żaden z
przedsiębiorców realizujących projekt nie może ponosić więcej niż 70
% kosztów kwalifikowalnych danej kategorii badań (badań
przemysłowych lub prac rozwojowych) z wyłączeniem współpracy
międzynarodowej, lub


między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną jednostką

naukową, jednostka ponosi min. 10% kosztów kwalifikowalnych i ma
prawo do publikowania własnych wyników badań.
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
25. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: Poziomy dofinansowania. PRACE
PRZEDWDROŻENIOWE, - max. 20% kosztów projektu (na czerwono), de minimis,
doradztwo. Z lewej strony znajdują się trzy niebieski dymki, przy każdym z nich jest
napis. Pierwszy z białą ikoną popiersia człowieka, drugi z białą ikoną trzech
wieżowców przylegających do siebie, trzeci z białą ikoną wysokiego budynku. Napisy:
mikro i małe przedsiębiorstwo, 90%, 50%, średnie przedsiębiorstwo, 90%, 50%, duże
przedsiębiorstwo, 90%, -. Jednostki naukowe nie mogą ubiegać się o dofinansowanie
prac przedwdrożeniowych. Z prawej strony znajduje się szary kwadrat z napisami:
 de minimis:
np. certyfikacja, badania rynku,
 doradztwo:
usługi doradcze dla MŚP np. usługi rzecznika patentowego, Na dole slajdu jest pasek z
połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu
znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obok
niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
26. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: Składanie wniosku o dofinansowanie. Po lewej
stronie jest zdjęcie laptopa z rękoma na klawiaturze. Laptop leży na drewnianym

stoliku. Obok zdjęcia znajduje się napis: Wnioski o dofinansowanie można składać
wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego,
dostępnego pod adresem: https://lsi.ncbr.gov.pl. Pod tym napisem znajduje się mały
zrzut z ekranu z Generatora wniosku. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
Generator Wniosków logowanie, Email, Hasło, Zapomniane hasło?, Zaloguj,
Zarejestruj się – napis ten jest w czerwonej ramce. Na dole slajdu jest pasek z
połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu
znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
27. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: Składanie wniosku o dofinansowanie. W prawym
górnym rogu jest zdjęcie przedstawiające leżącego laptopa z rękoma na klawiaturze.
Poniżej napis: Ważne dokumenty:
 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie,
 Instrukcja składania wniosków w systemie LSI. (na czerwono)
System obsługuje następujące przeglądarki internetowe:
 Internet Explorer 9 (IE9) i nowsza,
 najnowsza wersja Mozilla Firefox,
 najnowsza wersja Google Chrome.
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju.
28. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: Składanie wniosku o dofinansowanie. W prawym
górnym rogu jest zdjęcie przedstawiające leżącego laptopa z rękoma na klawiaturze.
Poniżej: UWAGA! (na czerwono).
 system NIE OBSŁUGUJE przeglądarki Internet Explorer 8 lub starszej,
 w przeglądarce musi być uruchomiona obsługa skryptów javascript,
 tylko 1 osoba może być zalogowana na koncie. Nie może pracować kilka osób
jednocześnie w systemie na wniosku (na czerwono),
 po złożeniu wniosku o dofinansowanie zostanie wygenerowane potwierdzenie
złożenia wniosku wraz z nadanym numerem i datą,

 w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania systemu prosimy
o zgłoszenie tego faktu na adres e-mail: konkurs-mazowsze@ncbr.gov.pl,
 w przesłanym zgłoszeniu należy wskazać na czym polega błąd, opis kroków
poprzedzających nieprawidłowe zachowanie systemu oraz jeśli to możliwe
przesłanie właściwych print screenów.
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju.
29. Na slajdzie jest przedstawiony zrzut ekranu z Generatora Wniosków o
Dofinansowanie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Do końca sesji 15min, Grafff,
wersja kontrastowa, A, A+, A++, Panel, Generator Wniosków o Dofinansowanie,
Panel. Konkursy, Wnioski, Ponowna Ocena, Umowy, Instrukcje, Profil, Raporty, OPG,
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. Z
lewej strony slajdu znajduje się żółta strzałka z czerwonym obramowaniem
wskazująca w lewą stroną na napis Konkursy.. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi
ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu znajduje się mały
szary dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
30. Na slajdzie jest przedstawiony zrzut ekranu z Generatora Wniosków o
Dofinansowanie, Główna / Konkursy, Lista dostępnych konkursów, Lista konkursów,
Twoje zapisane wnioski, #, Poziom wdrażania, Numer konkursu, 1, Program
Operacyjny Inteligentny Rozwoj, Wsparcie prowadzenia prac B+R przez
przedsiębiorstwa, Projekty B+R przedsiębiorstw, Badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, 1/1.1.1/2019, SS SOE 3, szczegóły. 2,
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Wsparcie prowadzenia prac B+R przez
przedsiębiorstwa, Sektorowe programy B+R, 3/1.2/2019 INNOship2, szczegóły. 3,
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, III. Cyfrowe kompetencje
społeczeństwa, Działanie 3.3 "e-Pionier", e-Pionier 03, e-Pionier 03, szczegóły. 4,
Programy krajowe, obok tego napisu znajduje się żółta strzałka skierowana w lewą
stronę, Ścieżka dla Mazowsza/2019, SS Mazowsze, szczegóły. Na dole slajdu jest
pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym
rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

31. Tło slajdu jest koloru białego, w losowych miejscach są połączone ze sobą niebieskie
obrysy trójkątów. W środkowej części slajdu znajduje się duży niebieski dymek z
napisem: Wniosek o dofinansowanie. W lewym górnym rogu dymku znajduje się
szary dymek z logiem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz napisem:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na dole slajdu znajduje się biały pasek z logiem
Narodowego Centrum Badan i Rozwoju oraz napisem: Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju.
32. Na slajdzie jest przedstawiony rzut z ekranu Generatora wniosku, Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju, Generator Wniosków o Dofinansowanie, Do końca sesji: 15 min,
wersja kontrastowa, A, A+, A++, Główna, SS Mazowsze, Wniosek, Edycja wniosku o
dofinansowanie. Panel, I. Projekt, 1. Podstawowe informacje, 2. Klasyfikacja Projektu,
3. Miejsce Realizacji, 4. Okres realizacji, II. Wnioskodawca, III. Cel i uzasadnienie, IV.
Prace bad-roz, V. Zdolności wnioskodawcy, VI. Część finansowa, VII. Wskaźniki, VIII.
Oświadczenia, IX. Załączniki. 1. Podstawowe informacje o Projekcie, Tytuł projektu,
Tytuł Projektu, Streszczenie projektu, Streszczenie projektu (PL), Zapisz. Na dole
slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym
dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju.
33. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: Wnioskodawca - część II wniosku. W prawym
górnym rogu jest niebieskie koło ze znakami i lupą. Na slajdzie jest przedstawiony
rzut z ekranu Generatora wniosku, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Generator
W, wersja kontrastowa, A, A+, A++, Wniosek o dofinansowanie, generuj pdf, wydruk,
wydruk ankiety ewaluacyjnej, analiza finansowa, Waliduj wniosek, Złóż, Panel, I.
Projekt, II. Wnioskodawca, Informacje o Wnioskodawcy i pomoc publiczna 1,
Informacje o Wnioskodawcy i pomoc publiczna 2 , Informacje o Wnioskodawcy i
pomoc publiczna 3, III. Cel i uzasadnienie, IV. Prace bad-roz, V. Zdolności
wnioskodawcy, VI. Część finansowa, VII. Wskaźniki, VIII. Oświadczenia, Informacje o
wnioskodawcy i pomoc publiczna, Dane identyfikacyjne, Nazwa (pełna), Nazwa
(skrócona), Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej (jeśli dotyczy), Podmiot jest
organizację prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, Regon, NIP, PKD
głównej działalności.

34. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: Wnioskodawca - część II wniosku. W prawym
górnym rogu jest niebieskie koło ze znakami i lupą. Pomoc publiczna, Czy
przedsiębiorca występuje o udzielenie pomocy publicznej na badania przemysłowe?,
TAK, Czy przedsiębiorca występuje o udzielenie pomocy publicznej na
eksperymentalne prace rozwojowe?, TAK, Czy przedsiębiorca występuje o udzielenie
pomocy na prace przed wdrożę ni owe?, TAK. Obok odpowiedzi TAK jest pionowa
pomarańczowa linia, obok niej jest żółta strzałka skierowana w lewą stronę. Obok
strzałki jest pomarańczowy prostokąt z napisem: Ustawione na „sztywno” Poniżej:
a) Czy przedsiębiorca występuje o udzielenie pomocy de minimis?, NIE/TAK.
b) Czy przedsiębiorca występuje o udzielenie po mocy publicznej na usługi
doradcze dla MŚP ? NIE/TAK
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju.
35. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: Cel i uzasadnienie realizacji projektu - część III
wniosku. W prawym górnym rogu jest niebieskie koło ze znakami i lupą. Poniżej:
 krótki opis projektu,
 identyfikacja potrzeby rynkowej, w tym:
 zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu,
 charakterystykę rynku docelowego,
 konkurencja.
W centralnej części slajdu znajdują się trzy szare prostokąty z niebieskimi napisami.
Pierwszy: należy wykazać, że rezultat projektu rozwiązuje konkretny brak/problem na
rynku. Drugi: należy wskazać i opisać główne grupy odbiorców rezultatów projektu.
Trzeci: prezentując analizę rynku i popytu, należy odnosić się do obiektywnych
danych dostępnych w publikacjach, danych statystycznych, badań marketingowych,
raportów. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami
trójkątów. W prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju.

36. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: Nowość rezultatów projektu – część III.3 wniosku.
W prawym górnym rogu jest niebieskie koło ze znakami i lupą. Poniżej: innowacja w
projekcie – produktowa lub procesowa
 innowacja produktowa - oznacza wprowadzenie na rynek przez dane
przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie
oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk
lub przeznaczenia.
 innowacja procesowa - oznacza wprowadzenie do praktyki w
przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub
dostaw.
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju.
37. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: Nowość rezultatów projektu – część III.3 wniosku.
W prawym górnym rogu jest niebieskie koło ze znakami i lupą. Poniżej, w centralnej
części slajdu znajduje się napis: nowość rezultatów
 rezultaty projektu stanowią nowość na skali co najmniej kraju (polskiego
rynku), lub kraju i rynków światowych,
 należy pokazać, najważniejsze właściwości rezultatów projektu, odróżniające
go od produktów/usług/technologii konkurencyjnych lub substytucyjnych i
decydujące o jego przewadze względem aktualnej oferty na rynku (w
odniesieniu do cech funkcjonalnych, użytkowych, jakościowych, w tym
powodujące obniżenie ceny).
 należy opisać jakie potrzeby użytkowników, zaspokoją rezultaty projektu i jak
to się ma do oferty konkurencji.
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju.

38. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: Wdrożenie wyników projektu – część III.4 wniosku.
W prawym górnym rogu jest niebieskie koło ze znakami i lupą. Poniżej:
 czy miejsce wdrożenia jest planowane na terenie RP?
 przewidywana data wdrożenia (max 3 lata od zakończenia projektu).
 sposób wdrożenia:
 wprowadzenie wyników do własnej działalności,
 udzielenie licencji na korzystanie z praw,
 sprzedaż.
 opis wdrożenia:
 na czym polega wdrożenie,
 strumienie przychodów,
 polityka cenowa względem konkurencji.
 przygotowanie wdrożenia.
 ryzyka/zagrożenia (m.in. ze strony konkurencji, prawo-administracja, ze strony
rynku docelowego i odbiorców).
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju.
39. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: Własność intelektualna – część III.4 wniosku. W
prawym górnym rogu jest niebieskie koło ze znakami i lupą. Poniżej na czerwono:
Przykład złego opisu. „Wnioskodawca posiada wszelkie prawa niezbędne do realizacji
projektu i jego wdrożenia. W tym celu podpisał stosowną umowę licencyjną (na
czerwono), dotyczącą wynalazku [numer i tytuł wynalazku]. Ze względu na tajemnicę
przedsiębiorstwa, Wnioskodawca nie może ujawnić szczegółów”. Poniżej jest
czerwony znak zapytania. Odchodzi od niego czerwona strzałka skierowana w górę,
prowadzi do słów: umowę licencyjną. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą
niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu znajduje się mały szary
dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
40. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: Własność intelektualna – część III.4 wniosku. W

prawym górnym rogu jest niebieskie koło ze znakami i lupą. Poniżej na czerwono:
Przykład złego opisu. „Wnioskodawca jest autorem koncepcji badawczej, a w celu
realizacji zaplanowanych prac badawczo rozwojowych zajdzie potrzeba współpracy z
polskimi jednostkami naukowymi, które są w posiadaniu własności intelektualnej
względem technologii X. Tym samym Wnioskodawca będzie w posiadaniu praw
niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu”. Na dole slajdu jest pasek z
połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu
znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
41. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: Własność intelektualna – część III.4 wniosku. W
prawym górnym rogu jest niebieskie koło ze znakami i lupą. Poniżej na zielono:
Przykład dobrego opisu, „Wnioskodawca zlecił badanie czystości patentowej
Kancelarii [nazwa kancelarii] w zakresie technologii produkcji [opis technologii] w
dwóch aspektach:
1. [opis wariantu technologii] różnej konfiguracji materiałów typu: [opis
materiałów];
2. sposobie mocowania [opis technologii] na podporach międzyzbiornikowych,
[opis wariantu].
Kluczowe hasła Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej (MKP): […] oraz słowa
klucze [opis kilkunastu słów kluczowych] - wykorzystano do przeszukania zasobów
baz: PatBaseExpress®; Baza Urzędu Patentowego RP; Esp@cenet i Google Patents.
Znaleziono patenty/zgłoszenia patentowe opisujące [opis wariantów i uzyskanych
wyników], takie jak: […]. Wymienione rozwiązania różnią się konstrukcją [opis
zasadniczych cech]. Rzecznik Patentowy stwierdził że, wskazane rozwiązanie będzie
spełniało kryteria art. 27 p.w.p, w kontekście sposobu [opis technologii]. Na dole
slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym
dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju.
42. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: Własność intelektualna – część III.4 wniosku. W
prawym górnym rogu jest niebieskie koło ze znakami i lupą. Poniżej na zielono:
Przykład dobrego opisu, „Wnioskodawca jest w posiadaniu szeregu praw własności

intelektualnej, które zostaną wykorzystane przy realizacji projektu. Patenty: P.410
901 - „[tytuł patentu zbieżnego z obszarem projektu] ..., Wzory użytkowe: W.142 197
– „[tytuł prawa ochronnego związanego z elementem maszyn samojezdnych]”,
W.124 322 – „[tytuł prawa ochronnego związanego z elementem maszyn
samojezdnych]”…, Wzory przemysłowe: Nr 14873 – „[dane dotyczące wzoru
przemysłowego]”…. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi
obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
43. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: Opłacalność wdrożenia – część III.5 wniosku. W
prawym górnym rogu jest niebieskie koło ze znakami i lupą. Poniżej:
 dane kumulatywnie za okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu,
 pola w tabeli odblokowują odpowiednio się w zależności od wybranej
innowacji w części III.3 oraz wybranej formy wdrożenia:
Jeśli wybierzesz formę wdrożenia „wprowadzenie wyników badań przemysłowych i
prac rozwojowych albo prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej” i
wskażesz jako kluczową innowację produktową, wypełnij kolumny 1, 2, 3, 4, 6.
Jeśli wybierzesz wskażesz jako kluczową innowację procesową wypełnij kolumny: 3,
5, 6. Poniżej znajduje się tabela z 6 kolumnami oraz 3 wierszami. Wielkość sprzedaży
(szt.), Koszt zmienny wytworzenia (PLN/szt), Koszty stałe związane z wdrożeniem
projektu (PLN), Cena sprzedaży (PLN/szt), Przychód z pozostałych form
komercjalizacji (PLN), Koszt realizacji projektu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Przewidywany zysk. Na
dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju.
44. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: Opis prac badawczo rozwojowych – część IV.2
wniosku. W prawym górnym rogu znajdują się dwie niebieskie kolby chemiczne.
Poniżej:
 należy przedstawić chronologiczny opis zaplanowanych prac niezbędnych dla
osiągnięcia zamierzonych celów projektu,

 kluczowe jest zachowanie prawidłowego, logicznego układu etapów i
kolejności prowadzonych prac, ponieważ aspekt ten podlega ocenie,
 projekt musi obejmować co najmniej fazę prac rozwojowych,
 etapy: min. 2, w projektach realizowanych samodzielnie max. 8, projektach
konsorcjalnych max 12 w projekcie,
 jeden etap = jeden członek konsorcjum,
 etap nr 1 musi zakończyć się jako pierwszy,
 etapy mogą być realizowane równolegle.
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju.
45. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: Opis prac badawczo rozwojowych – część IV.2
wniosku. W prawym górnym rogu znajdują się dwie niebieskie kolby chemiczne.
Poniżej:
 nie jest możliwe łączenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac
rozwojowych ani prac przedwdrożeniowych w ramach tego samego etapu,
 etapy projektu muszą ułożyć się w sekwencję:
Poniżej napis: badania przemysłowe. Pod napisem jest zielona strzałka skierowana w
dół. Poniżej: eksperymentalne prace rozwojowe. Pod napisem jest zielona strzałka
skierowana w dół. Poniżej: prace przedwdrożeniowe. Poniżej:
 badania przemysłowe muszą zakończyć się przed zakończeniem prac
rozwojowych w projekcie, prace rozwojowe muszą zakończyć się przed
zakończeniem prac przedwdrożeniowych w projekcie.
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju.
46. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: Opis prac badawczo rozwojowych – część IV.2
wniosku. W prawym górnym rogu znajdują się dwie niebieskie kolby chemiczne. W
centralnej części znajduje się szara tabela, przedstawiająca wykres Gantta. Na nią jest
naniesiony jest czarny znak X z czerwonym obramowaniem. Znak X jest większy od

tabeli. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami
trójkątów. W prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju.
47. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: Opis prac badawczo rozwojowych – część IV.2
wniosku. W prawym górnym rogu znajdują się dwie niebieskie kolby chemiczne. W
centralnej części znajduje się szara tabela, przedstawiająca wykres Gantta. Wykres
Gantta, Kategoria, Nr etapu, Wykonawca, 2019, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12,
2020, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, Przemysłowe, 1, ABC, SP. z o.o., Przemysłowe, 2,
ABC SP. z o.o. Rozwojowe, 3, DEF Sp. z o.o., Rozwojowe, 4, GHJ Sp. z o.o.,
Przedwdrożeniowe Pomoc de minimis, 5, ABC SP. z o.o. Pod tabelą jest duża zielona
emotikona, posiada uśmiech oraz oczy. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze
sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu znajduje się mały szary
dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
48. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: Opis prac badawczo rozwojowych – część IV.2
wniosku. W prawym górnym rogu znajdują się dwie niebieskie kolby chemiczne. W
centralnej części znajduje się szara tabela, przedstawiająca wykres Gantta. Wykres
Gantta, Kategoria, Nr etapu, Wykonawca, 2019, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12,
2020, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, Przemysłowe, 1, ABC, SP. z o.o.,
Przemysłowe, 2, ABC SP. z o.o. Rozwojowe, 3, DEF Sp. z o.o., Rozwojowe, 4, GHJ Sp. z
o.o., Przedwdrożeniowe Pomoc de minimis, 5, ABC SP. z o.o. Pod tabelą jest duża
zielona emotikona, posiada uśmiech oraz oczy. Na dole slajdu jest pasek z
połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu
znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
49. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: Opis prac badawczo rozwojowych – część IV.2
wniosku. W prawym górnym rogu znajdują się dwie niebieskie kolby chemiczne.
Poniżej:
 zaplanowane prace B+R muszą być niezbędne i uzasadnione do osiągnięcia
celu projektu,

 efekty końcowe muszą być precyzyjnie (w sposób mierzalny!!!) określone w
każdym etapie (na czerwono),
 wpływ nieosiągnięcia kamienia milowego na zasadność kontynuacji projektu
należy opisać dla każdego etapu (na czerwono),
 harmonogram adekwatny do zakładanych rezultatów prac B+R,
 zidentyfikowane i precyzyjnie opisane najistotniejsze ryzyka związane z
pracami B+R wraz ze wskazaniem reakcji na nie (w tym ewentualne inne niż
technologiczne ryzyka/ zagrożenia/ wymogi prawno-administracyjne).
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju.
50. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: Opis prac badawczo rozwojowych – część IV.2
wniosku. Poniżej: Efekt końcowy etapu – kamień milowy. Poniżej znajduje się tabela:
Nazwa kamienia milowego, Parametr, Opis wpływu nieosiągnięcia kamienia
milowego, Opracowanie receptury betonu oraz wytycznych procesu ich wytwarzania
i obróbki cieplnej. – Wytrzymałość na zginanie przekraczająca 20MPa, - Wytrzymałość
na ściskanie powyżej 117 MPa, - Ogniotrwałość pod obciążeniem T0,5 = min. 1650 C,
W przypadku nie osiągniecia pożądanych parametrów receptury zostaną
przeprowadzone ponownie badania. Ryzyko zostanie wyeliminowane poprzez
zaangażowanie jednostki naukowej, która posiada kadrę z wysokimi kwalifikacjami
oraz specjalizuje się w zakresie technologii materiałów ogniotrwałych. W przypadku
nieosiągnięcia parametrów dalsza realizacja projektu nie ma sensu. Projekt zostanie
przerwany na tym etapie. Zestaw modeli (algorytmów), rozdzielczość przestrzenna
nie gorsza niż 20m x 30m, Realizacja kamienia jest kluczowa dla pomyślnej realizacji
projektu. W przypadku nie osiągniecia wartości wskazanego parametru projekt
zostanie przerwany, Dodaj kamień. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą
niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu znajduje się mały szary
dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
51. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: Kadra badawcza – część V.2 wniosku. W prawym
górnym rogu znajduje się czarna ikona popiersia człowieka. Poniżej:

 znana już na etapie składania wniosku o dofinansowanie,
 niezbędna do realizacji projektu,
 posiada doświadczenie adekwatne do zakresu i rodzaju zaplanowanych prac
w poszczególnych etapach prac w projekcie,
 wskazana w liczbie osób zaangażowanych (lub planowanych do
zaangażowania) w realizację prac B+R oraz wymiarze zaangażowania
adekwatnym do zakresu i rodzaju zaplanowanych prac tak, aby zapewnić
prawidłową realizację projektu,
 posiada odpowiednie kompetencje, pozwalające zapewnić, że projekt zostanie
zrealizowany w sposób prawidłowy.
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
52. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: Kadra badawcza – część V.2 wniosku. W prawym
górnym rogu znajduje się czarna ikona przestawiająca trzy postacie. Poniżej:
 właściwy dobór członków konsorcjum do prac B+R umożliwiający optymalne
wykorzystanie zasobów kadrowych poszczególnych podmiotów,
 komplementarność kompetencji i zasobów kadrowych członków konsorcjum,
 doświadczenie Lidera konsorcjum w zarządzaniu projektami B+R i
komercjalizacji ich wyników, w tym koordynacji projektów.
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
53. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: Zasoby techniczne – część V.3 wniosku. Poniżej:
 należy przedstawić planowane do nabycia oraz posiadane zasoby techniczne
(aparatura naukowo – badawcza, pomieszczenia, przyrządy, maszyny) oraz
wartości niematerialne i prawne (licencje, technologie, know -how, prawa
własności intelektualnej) wykorzystywane w trakcie realizacji projektu.
Poniżej jest napis: Zasoby techniczne pozostające w dyspozycji Wnioskodawcy.
Poniżej znajduje się tabela: Zasób, Przeznaczenie, Numer etapu, Materiały do badań,

SUROWCE, w tym: piasek, dolomit, kaolin – 1 zestaw. Zasób do badań dot.
Opracowania wzorców laboratoryjnych, kluczowy składnik masy. Wykorzystane
zostaną własne zasoby surowców. Szacunkowe ilości: piasek – 6kg, dolomit – 12kg,
kaolin – 32 kg. Etap 1, Dodaj zasób. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą
niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu znajduje się mały szary
dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis
ncbr.gov.pl
54. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: VI. Część Finansowa. W prawym górnym rogu jest
czarna ikona przedstawiająca człowieka stojącego na podium. Poniżej znajduje
tabela: Stanowisko/rola w projekcie, Wysokość kosztu kwalifikowalnego,
Konstruktor, 150 000.00, Uzasadnienie, Osoba na tym stanowisku będzie
zaangażowana m.in. w prace nad planowaniem, wykonaniem oraz integracją
elementów SAK. Konstruktor będzie w szczególności odpowiadał za prace nad
modelami 3D systemu, planowanie rozmieszczenia sensorów oraz czujników,
implementację tych elementów w urządzeniach prototypowych. Metoda
oszacowania, Stawka 68zł/godz, 1 etat (1 osoba) w ramach umowy o pracę przez cały
okres realizacji projektu. Wynagrodzenie zostało oszacowane na podstawie obecnej
pensji konstruktora tj. 68 zł/godz., stawka jest zgoda z raportem Sedlak&Sedlak 2018,
dla pozycji inżynier Procesu - płace w granicach 47-91 zł/godz. Na dole slajdu jest
pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym
rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
55. Tło slajdu jest koloru białego, w losowych miejscach są połączone ze sobą niebieskie
obrysy trójkątów. W środkowej części slajdu znajduje się duży niebieski dymek z
napisem: Ocena projektów. W lewym górnym rogu dymku znajduje się szary dymek z
logiem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz napisem: Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Na dole slajdu znajduje się biały pasek z logiem Narodowego
Centrum Badan i Rozwoju oraz napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
56. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: Model oceny wniosków. Na slajdzie jest
przedstawiony schemat. Z lewej strony jest napis: WNIOSEK, od niego wychodzi

strzałka skierowana w dół ku napisowi: OCENA WSTĘPNA. Od niego wychodzi strzałka
skierowana w dół ku napisowi: O POPRAWA. Od niego wychodzi strzałka skierowana
w dół ku napisowi: ZAŻALENIE. Obok napisu WNIOSEK znajduje nie niebieski dymek z
białą ikoną kartki papieru. Od niego wychodzi przerywana strzałka skierowana w dół
ku napisowi: REKOMENDACJA DO BUDŻETU. Od niego wychodzi przerywana strzałka
skierowana w dół ku napisowi: POPRAWA. Od napisu POPRAWA wychodzą dwie
strzałki (czarna i przerywana) skierowane w prawą stronę, a następnie skręcają w
górę i prowadzą do napisu: PANEL OBIEGOWY, (OCENA MERYTORYCZNA). Od niego
wychodzi strzałka skierowana w dół ku napisowi: ODRZUCENIE. Od niego wychodzi
strzałka skierowana w dół ku napisowi: KOMISJA ODWOŁAWCZA NCBR. Od niego
wychodzi strzałka skierowana w dół ku napisowi: DECYZJA. Od napisu: PANEL
OBIEGOWY, (OCENA MERYTORYCZNA) wychodzi również strzałka skierowana w
prawą stronę ku napisowi: UMOWA. Na strzałce jest napis: LISTA RANKINGOWA,
DECYZJA. Obok napisu UMOWA jest niebieski dymek z białą ikoną postaci z
certyfikatem. Pod napisem jest również szara grafika przedstawiająca siedzących
ludzi przy owalnym stole. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi
obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
57. Tło slajdu jest koloru białego, w losowych miejscach są połączone ze sobą niebieskie
obrysy trójkątów. W środkowej części slajdu znajduje się duży niebieski dymek z
napisem: Umowa o dofinansowanie. W lewym górnym rogu dymku znajduje się szary
dymek z logiem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz napisem: Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju. Na dole slajdu znajduje się biały pasek z logiem
Narodowego Centrum Badan i Rozwoju oraz napisem: Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju.
58. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: UMOWA O DOFINANSOWANIE. W prawym górnym
rogu znajduje się niebieski dymek z białą ikoną przedstawiającą dłoń z workiem, na
którym jest znak: $. Poniżej:
 publikacja listy rankingowej projektów wybranych oraz niewybranych do
dofinansowania,
 decyzja Dyrektora NCBR ws. przyznania środków,

 umowa i załączniki przygotowywane są w LSI - max. 7 dni kalendarzowych od
daty wezwania w LSI,
 po zatwierdzeniu umowy w LSI – max. 5 dni na przesłanie uzgodnionej,
podpisanej umowy i załączników,
 w przypadku niedochowania któregokolwiek z ww. terminów, NCBR może
odstąpić od zawarcia umowy.
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
59. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: UMOWA o DOFINANSOWANIE – weksel i deklaracja
wekslowa. W prawym górnym rogu znajduje się niebieski dymek z białą ikoną
przedstawiającą dłoń z workiem, na którym jest znak: $. Poniżej:
 max. w 14 dni od podpisania umowy należy przekazać do NCBR weksel i
deklarację wekslową (na czerwono),
 dokumenty zgodne z udostępnionymi na stronie NCBR wzorami, nie należy
usuwać żadnej treści ani dodawać nowej,
 weksel może być potwierdzony/podpisany notarialnie lub w obecności
pracownika NCBR w siedzibie Centrum, deklaracja nie jest potwierdzana
notarialnie,
 weksel podpisany w wyznaczonym polu, tj. w ramce weksla, w prawym dolnym
rogu na pustym białym polu - nie umieszczamy pieczęci/podpisu poza ramką
weksla, podpisy i pieczęcie nie mogą nachodzić na pozostałe elementy weksla.
Poniżej napis: Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco
oraz deklaracji wekslowej. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą
niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu znajduje się mały szary
dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis
ncbr.gov.pl
60. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: UMOWA o DOFINANSOWANIE – weksel i deklaracja
wekslowa. W prawym górnym rogu znajduje się niebieski dymek z białą ikoną
przedstawiającą dłoń z workiem, na którym jest znak: $. Poniżej:

 na wekslu powinien znaleźć się podpis osób upoważnionych (CZYTELNY!!!) oraz
pieczęć firmowa lub czytelnie napisana pełna nazwa podmiotu gospodarczego
(pieczęć nie jest obowiązkowa jedynie w przypadku osoby fizycznej
prowadzącej działalność gospodarczą),
 parafa oraz wstawienie pieczęci imiennej nie spełnia wymogu czytelności
podpisu - podpis powinien w sposób niebudzący wątpliwości umożliwić
identyfikację podpisanej osoby,
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
61. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: UMOWA o DOFINANSOWANIE – weksel i deklaracja
wekslowa. W prawym górnym rogu znajduje się niebieski dymek z białą ikoną
przedstawiającą dłoń z workiem, na którym jest znak: $. Poniżej:
 na wekslu i deklaracji NIE należy zamieszczać dodatkowych adnotacji – np.
z upoważnienia zarządu, w imieniu spółki, data wystawienia weksla itp.,
 w przypadku poświadczenia notarialnego powinno być one na trwałe
połączone z wekslem – na przedłużku lub doklejce. Niedopuszczalne jest
umieszczenie jakichkolwiek adnotacji notariusza na odwrotnej stronie
(rewersie) weksla. Oznacza to równie, że nie można przekreślić rewersu
weksla, ani przystawić pieczęci z napisem „strona pusta”,
 dane na deklaracji powinny być zgodne z Umową o dofinansowanie i
dokumentem rejestrowym Beneficjenta,
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
62. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: UMOWA o DOFINANSOWANIE – weksel i deklaracja
wekslowa. W prawym górnym rogu znajduje się niebieski dymek z białą ikoną
przedstawiającą dłoń z workiem, na którym jest znak: $. Poniżej:
 w pierwszym akapicie deklaracji wekslowej wpisujemy DATĘ PODPISANIA
UMOWY, a nie datę złożenia wniosku o dofinansowanie,

 na deklaracji należy wskazać poprawną nazwę i numer Programu, Działania i
Poddziałania (często zamiast tego wskazywany jest numer konkursu lub nazwa
funduszu),
 co do zasady data w prawym górnym rogu deklaracji powinna być zgodna z
datą potwierdzenia notarialnego złożenia podpisu na wekslu (deklaracja i
weksel powinny być podpisywane jednocześnie), dopuszczalne jest, gdy data
potwierdzenia notarialnego jest późniejsza niż data w górnym rogu deklaracji
wekslowej.
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
63. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: UMOWA o DOFINANSOWANIE – weksel i deklaracja
wekslowa. W prawym górnym rogu znajduje się niebieski dymek z białą ikoną
przedstawiającą dłoń z workiem, na którym jest znak: $. Poniżej: Podpisy na wekslu
powinny być umieszczane w następującej kolejności:
1. najpierw pieczątka firmowa lub czytelnie napisana pełna nazwa podmiotu
gospodarczego/ pełna nazwa działalności gospodarczej,
2. pod pieczątką czytelne podpisy, które wg dokumentów lub przepisów prawa
upoważnione są do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań
wekslowych w imieniu tych podmiotów. Możliwe jest również wstawienie
pieczątki funkcyjnej lub odręczne, czytelne napisanie oznaczenia pełnionej
funkcji i umieszczenie jej za lub przed imieniem i nazwiskiem osoby
podpisującej weksel poprzez jej dopisanie po lub przed myślnikiem/ czytelny
podpis osoby prowadzącej działalność gospodarczą, a pod nim czytelny podpis
współmałżonka (pod podpisem osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
jeśli nie jest ustanowiona rozdzielność majątkowa).
W przypadku spółki cywilnej – na wekslu podpisują się wszyscy wspólnicy. Tu również
obowiązuje zasada czytelności podpisów. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze
sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu znajduje się mały szary
dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis
ncbr.gov.pl

64. Tło slajdu jest koloru białego, w losowych miejscach są połączone ze sobą niebieskie
obrysy trójkątów. W środkowej części slajdu znajduje się duży niebieski dymek z
napisem: Dziękujemy za uwagę. W lewym górnym rogu dymku znajduje się szary
dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695, Warszawa, ncbr.gov.pl, Obserwuj nas. Pod
tym napisem znajdują się trzy ikonki mediów społecznościowych: facebook, twitter,
youtube. Źródło ikon wykorzystanych w prezentacji: Flaticon, autor: Freepik.

Prezentacja nr 2 – ocena projektów

1. Tło slajdu jest koloru białego, w losowych miejscach są połączone ze sobą niebieskie
obrysy trójkątów. W środkowej części slajdu znajduje się duży niebieski dymek z
napisem: Zasady oceny projektów w konkursie Ścieżka dla Mazowsza 2019,
ncbr.gov.pl. W lewym górnym rogu dymku znajduje się szary dymek z logiem
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz napisem: Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju. Na dole slajdu znajduje się biały pasek z logiem Narodowego Centrum
Badan i Rozwoju oraz napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
2. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: Złożone wnioski są przedmiotem:. Na slajdzie
znajduje się niebieski prostokąt z napisem:
 Oceny wstępnej
wg kryteriów oceny wstępnej (załącznik nr 3 do RK)
 Oceny merytorycznej
wg kryteriów oceny merytorycznej (załącznik nr 4 do RK)
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju.
3. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: OCENA WSTĘPNA wg kryteriów. W prawym górnym
rogu znajduje się czerwony prostokąt z napisem: Ocena w systemie „zerojedynkowym”. Poniżej na slajdzie znajduje się infografika składająca się z 4 okręgów z
cyframi oraz przylegających do nich 4 prostokątów z napisem. 1, Spełnienie
warunków uczestnictwa w zakresie kwalifikowalności Wnioskodawcy określonych w
§1 ust. 7 RK. 2, Złożenie wniosku w wersji elektronicznej w wymaganym terminie
(data i godzina wpływu do NCBR). 3, Wypełnienie wszystkich wymaganych pól
formularza wniosku, zgodnie Instrukcją wypełnienia wniosku. 4, Załączenie do
wniosku wymaganych dokumentów. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą
niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu znajduje się mały szary
dymek z logiem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis
ncbr.gov.pl

4. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: W wyniku oceny wstępnej wniosek może zostać:
Poniżej na slajdzie znajduje się infografika składająca się z 3 okręgów oraz
przylegających do nich 3 prostokątów z napisem. Pierwszy od góry prostokąt jest
czerwony, pozostałe dwa zielone. Pierwszy: Pozostawiony bez rozpoznania (kryteria 1
– 2). Drugi: Skierowany do uzupełnienia lub poprawy w zakresie kryteriów 3 – 4
oceny wstępnej. Trzeci: Skierowany do oceny merytorycznej – w przypadku
spełnienia kryteriów nr 1 – 4 oceny wstępnej. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi
ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu znajduje się mały
szary dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny
napis ncbr.gov.pl
5. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: Niespełnienie kryteriów. W prawym górnym rogu
znajduje się zielony prostokąt z napisem:


MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU – WOJ. MAZOWIECKIE



PRZEDSIĘBIORSTWO SAMODZIELNIE
lub KONSORCJUM PRZESIĘBIORST (MAX. 3 PRZEDSIĘBIORSTWA)
lub PRZEDSIĘBIORSTWO + JEDNOSTKA NAUKOWA (MAX. 3 PODMIOTY)

Poniżej znajduje się infografika z okręgiem z cyfrą oraz przylegającym do niego
czerwonym prostokątem z napisem. 1, Spełnienie warunków uczestnictwa w zakresie
kwalifikowalności Wnioskodawcy określonych w §1 ust. 7 RK. Poniżej jest niebieski
prostokąt z napisem:


Dyrektor NCBR wydaje postanowienie w sprawie odmowy wszczęcia
postępowania w zakresie rozpoznania wniosku, które doręcza się
Wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem

Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
6. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: Niespełnienie kryteriów. W prawym górnym rogu
znajduje się zielony prostokąt z napisem:


(23.08.2019 – 23.09.2019 do godz. 16:00)

Poniżej znajduje się infografika z okręgiem z cyfrą oraz przylegającym do niego
czerwonym prostokątem z napisem. 2, Złożenie wniosku w wersji elektronicznej w
wymaganym terminie (data i godzina wpływu do NCBR). Poniżej jest niebieski
prostokąt z napisem:


Wniosek pozostawiony bez rozpoznania, bez przeprowadzania dalszej oceny
wstępnej



Wnioskodawcy zostaną poinformowani o tym fakcie pisemnie

Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
7. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: Uzupełnienie i poprawa. Poniżej na slajdzie znajduje
się infografika składająca się z 2 okręgów z cyframi oraz przylegających do nich 2
prostokątów z napisami. 3, Wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza
wniosku zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku. 4, Załączenie do wniosku
wymaganych dokumentów. Poniżej znajduje się niebieski prostokąt z napisem:


Na etapie oceny wstępnej Ekspert zewnętrzny NCBR przygotowuje
rekomendacje w zakresie kwalifikowalności i adekwatności wydatków na
podstawie informacji zawartych we wniosku

Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
8. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: Uzupełnienie i poprawa. Poniżej na slajdzie znajdują
się dwa prostokąty z napisami. Pierwszy zielony:


Jednokrotne uzupełnienie lub poprawa, wyłącznie w zakresie spełnienia
powyższych kryteriów oraz rekomendacji dot. kwalifikowalności i
adekwatności wydatków



Poprawa – 5 dni od otrzymania wezwania w systemie LSI



Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek wyłącznie w zakresie
wskazanym przez NCBR

Drugi czerwony z napisem: Wniosek pozostawiony bez rozpoznania, Wnioskodawca
poinformowany pisemnie gdy:


Wnioskodawca nie poprawi lub nie uzupełni wniosku we wskazanym terminie
lub nie prześle poprawionego wniosku w systemie LSI



Uzupełnienie lub poprawa wykracza poza dozwolone zmiany w zakresie
uzupełniania kryterium nr 3 i 4

Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
9. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: OCENA merytoryczna wg kryteriów. W prawym
górnym rogu znajduje się czerwony prostokąt z napisem: Przeprowadzana przez 3
ekspertów zewnętrznych NCBR w trybie obiegowym na podstawie informacji
zawartych we wniosku. Poniżej na slajdzie znajduje się infografika składająca się z 6
okręgów z cyframi oraz przylegających do nich 6 niebieskich prostokątów z napisem.
1, Zaplanowane prace B+R są adekwatne do osiągnięcia celu projektu, a kamienie
milowe zostały prawidłowo określone. 2, Zespół badawczy zapewnia prawidłową
realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R. 3, Zasoby techniczne Wnioskodawcy
oraz sposób zarządzania projektem zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych
w projekcie prac B+R. 4, Nowość rezultatów projektu. 5, Zapotrzebowanie rynkowe i
opłacalność wdrożenia. 6, Zaplanowane w projekcie wydatki są kwalifikowalne do
zaplanowanych prac B+R. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi
obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
10. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: OCENA merytoryczna wg kryteriów. W prawym
górnym rogu znajdują się dwa prostokąty. Pierwszy górny czerwony z napisem: od 0
do 5 punktów. Drugi zielony z napisem: Próg 3 punkty. Poniżej znajduje się infografika
z okręgiem z cyfrą oraz przylegającym do niego niebieskim prostokątem z napisem. 1,
Zaplanowane prace B+R są adekwatne do osiągnięcia celu projektu, a kamienie
milowe zostały prawidłowo określone. Poniżej znajdują się dwa prostokąty. Pierwszy
niebieski z napisem: Ocenie podlega czy:



projekt ma charakter projektu badawczego (realizacja badań przemysłowych i
prac rozwojowych albo prac rozwojowych)



problem technologiczny został poprawnie zidentyfikowany i precyzyjnie
określony



zaplanowane prace B+R są niezbędne, wystarczające i uzasadnione do
osiągnięcia celu projektu/rozwiązania problemu technologicznego



zaplanowane prace B+R zostały podzielone na etapy układające się w logiczną
całość



precyzyjnie określono kamienie milowe dla każdego z zaplanowanych etapów
(w sposób mierzalny i weryfikowalny)



poprawnie opisano ryzyka i reakcje na nie

Drugi czerwony z napisem: Projekt w ramach kryterium uzyskuje maksymalnie 2
punkty = niespełnienie kryterium gdy:


kamienie milowe nie zostały precyzyjnie określone, albo



projekt nie ma charakteru projektu badawczego

Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
11. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: OCENA merytoryczna wg kryteriów. W prawym
górnym rogu znajdują się dwa prostokąty. Pierwszy górny czerwony z napisem: od 0
do 5 punktów. Drugi zielony z napisem: Próg 3 punkty. Poniżej znajduje się infografika
z okręgiem z cyfrą oraz przylegającym do niego niebieskim prostokątem z napisem. 2,
Zespół badawczy zapewnia prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac
B+R. Poniżej znajdują się dwa prostokąty. Pierwszy niebieski z napisem: Ocenie
podlega czy:


kluczowy personel zaangażowany w realizację projektu posiada doświadczenie
adekwatne do zakresu i rodzaju zaplanowanych prac, w tym projektów B+R,
których efektem były wdrożenia wyników prac B+R do działalności
gospodarczej



zasoby kadrowe zostały właściwie dobrane do rodzaju i zakresu
zaplanowanych prac w poszczególnych etapach



występuje komplementarność kompetencji i zasobów kadrowych członków
konsorcjum*



dobór członków konsorcjum do prac B+R umożliwia optymalne wykorzystanie
zasobów kadrowych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum*

* - dla projektów realizowanych w ramach konsorcjum. Drugi czerwony z napisem:
Wnioskodawca, a w przypadku konsorcjum Lider konsorcjum i
Konsorcjant/Konsorcjanci muszą:


posiadać wszystkie kluczowe zasoby osobowe już na etapie składania wniosku
(dla osób nie będących pracownikami Wnioskodawcy – obowiązek posiadania
umów warunkowych o współpracy)

Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
12. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: OCENA merytoryczna wg kryteriów. W prawym
górnym rogu znajdują się dwa prostokąty. Pierwszy górny czerwony z napisem: od 0
do 5 punktów. Drugi zielony z napisem: Próg 3 punkty. Poniżej znajduje się infografika
z okręgiem z cyfrą oraz przylegającym do niego niebieskim prostokątem z napisem. 3,
Zasoby techniczne Wnioskodawcy oraz sposób zarządzania projektem zapewniają
prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R. Poniżej znajduje się
niebieski prostokąt z napisem: Ocenie podlega czy:


dysponuje lub planuje pozyskać zasoby techniczne (infrastruktura, aparatura
i narzędzia) odpowiednie do zaplanowanych prac B+R



odpowiednio zostały dobrane zasoby techniczne do rodzaju i zakresu
zaplanowanych prac



występuję komplementarność zasobów technicznych członków konsorcjum*



właściwie dobrano członków konsorcjum do prac B+R umożliwiający
optymalne wykorzystanie zasobów technicznych poszczególnych podmiotów*



sposób zarządzania projektem zapewnia sprawną, efektywną, terminową
i ukierunkowaną na osiągnięcie zakładanych rezultatów realizację projektu

* - dla projektów realizowanych w ramach konsorcjum. Na dole slajdu jest pasek z
połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu
znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obok
niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
13. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: OCENA merytoryczna wg kryteriów. W prawym
górnym rogu znajdują się dwa prostokąty. Pierwszy górny czerwony z napisem: od 0
do 5 punktów. Drugi zielony z napisem: Próg 3 punkty. Poniżej znajduje się infografika
z okręgiem z cyfrą oraz przylegającym do niego niebieskim prostokątem z napisem. 4,
Nowość rezultatów projektu. Poniżej znajdują się trzy prostokąty z napisem. Pierwszy
niebieski: Ocenie podlega czy:


rezultat projektu stanowi innowację produktową lub procesową



rezultat projektu charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego
rynku
w kontekście posiadanych przez niego nowych cech, funkcjonalności, w
porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku



poziom nowości danego rozwiązania i jego znaczenie dla rozwoju danego
przedsiębiorstwa, polskiej gospodarki - jej unowocześnienia i poprawy
konkurencyjności na rynku międzynarodowym



nowość = znacząca zmiana (odróżniające wskaźniki), szansa na dokonanie
przełomu

Drugi zielony z napisem: Maksymalna liczba punktów zostaje przyznana dla projektu,
który charakteryzuje się nowością w skali globalnej. Trzeci czerwony z napisem:
Projekt, którego rezultat nie stanowi innowacji produktowej lub procesowej
otrzymuje 0 pkt. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi
obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
14. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: OCENA merytoryczna wg kryteriów. W prawym
górnym rogu znajdują się dwa prostokąty. Pierwszy górny czerwony z napisem: od 0

do 5 punktów. Drugi zielony z napisem: Próg 3 punkty. Poniżej znajduje się infografika
z okręgiem z cyfrą oraz przylegającym do niego niebieskim prostokątem z napisem. 5,
Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia. Poniżej znajduje się niebieski
prostokąt z napisem: Ocenie podlega czy:


poprawnie określono zapotrzebowanie rynkowe – wskazano realistyczne
i uzasadnione założenia do analizy korzyści dla Wnioskodawcy i
uprawdopodobnienia sukcesu ekonomicznego, konkurencyjność rezultatu
projektu, realne przesłanki w zakresie projekcji kosztów i korzyści w projekcie
poprawa wyników firmy



opłacalność wdrożenia jest realistyczna – wskazano sposób wprowadzenia
rezultatu projektu na rynek, spodziewany sukces ekonomiczny, poprawnie
zidentyfikowane ryzyka i bariery oraz przedstawiono sposób ich
minimalizacji/pokonania



Wnioskodawca (w przypadku konsorcjum Lider i Konsorcjant/Konsorcjanci)
dysponują prawami własności intelektualnej niezbędnymi do prowadzenia prac
B+R



uprawdopodobniono, że brak jest dostępnych i objętych ochroną
rozwiązań/technologii/wyników prac B+R których istnienie uniemożliwiałoby
albo czyniło niezasadnym przeprowadzenie zaplanowanego wdrożenia
wyników projektów



Wnioskodawca przeprowadził badanie stanu techniki (samodzielnie lub przez
rzecznika patentowego)



przewidziano efektywny sposób ochrony własności intelektualnej

Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
15. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: OCENA merytoryczna wg kryteriów. W prawym
górnym rogu znajdują się dwa prostokąty. Pierwszy górny czerwony z napisem: od 0
do 5 punktów. Drugi zielony z napisem: Próg 3 punkty. Poniżej znajduje się infografika
z okręgiem z cyfrą oraz przylegającym do niego niebieskim prostokątem z napisem. 5,
Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia. Poniżej znajdują się dwa

prostokąty z napisem. Pierwszy zielony z napisem: Projekt charakteryzujący się
nowością, którą można uznać za przełomową, gdzie dopiero pojawia się koncepcja
tworzenia i kształtowania rynku (brak możliwości dokładnego określenia
zapotrzebowania rynkowego, opłacalność prognostyczna) oceniany jest na poziomie
przynajmniej 3 pkt. Drugi czerwony z napisem: Projekt uzyskuje maksymalnie 2 pkt. w
ramach kryterium gdy Wnioskodawca :


nie dysponuje prawami własności intelektualnej, które są niezbędne dla
prowadzenia prac B+R zaplanowanych w projekcie, lub



nie uprawdopodobni, że brak jest dostępnych i objętych ochroną,
rozwiązań/technologii/wyników prac B+R, których istnienie uniemożliwiałoby
albo czyniło niezasadnym przeprowadzenie zaplanowanego wdrożenia
wyników projektu

Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
16. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: OCENA merytoryczna wg kryteriów. W prawym
górnym rogu znajdują się dwa prostokąty. Pierwszy górny czerwony z napisem:
TAK/NIE. Drugi zielony z napisem: Próg TAK. Poniżej znajduje się infografika z
okręgiem z cyfrą oraz przylegającym do niego niebieskim prostokątem z napisem. 6,
Zaplanowane w projekcie wydatki są kwalifikowalne i adekwatne do zaplanowanych
prac B+R. Poniżej znajduje się niebieski prostokąt z napisem: Ocenie podlega czy
zaplanowane wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne i adekwatne do
zaplanowanych prac B+R w poniższych aspektach:


kwalifikowalność poszczególnych pozycji zaplanowanych w budżecie zgodnie
z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów (załączonym do RK)



przyporządkowanie kosztów kwalifikowalnych do odpowiedniej kategorii
badań lub prac



przyporządkowanie kosztów kwalifikowalnych do odpowiedniej kategorii
kosztów (W, E, Op, O)



adekwatność planowanych wydatków (niezbędne, bezpośrednio związane
z realizacją prac B+R, ich wysokość właściwa do oczekiwanych rezultatów)



wnioskowana kwota dofinansowania jest zgodna z limitami wartości kosztów
kwalifikowalnych, limitem na podwykonawstwo określonymi w RK oraz
przepisami dot. pomocy publicznej (usługi doradcze dla MŚP oraz pomoc de
minimis – komercjalizacja wyników, transfer wyników do gospodarki)

Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
17. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: OCENA merytoryczna wg kryteriów. W prawym
górnym rogu znajdują się dwa prostokąty. Pierwszy górny czerwony z napisem:
TAK/NIE. Drugi zielony z napisem: Próg TAK. Poniżej znajduje się infografika z
okręgiem z cyfrą oraz przylegającym do niego niebieskim prostokątem z napisem. 6,
Zaplanowane w projekcie wydatki są kwalifikowalne i adekwatne do zaplanowanych
prac B+R. Poniżej znajduje się niebieski prostokąt z napisem: Wnioskodawca może
ubiegać się o przyznanie premii z tytułu:


„skutecznej współpracy”
 realizacja projektu pomiędzy niepowiązanymi przedsiębiorcami, wśród
których przynajmniej jedno jest MŚP lub
 realizacja projektu między przedsiębiorstwem i jednostką naukową
(organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę)



„szerokiego rozpowszechniania wyników projektu” – wykazanie w
dokumentacji projektu, że w okresie 3 lat od jego zakończenia wyniki projektu:
 zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i
technicznych (co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej) lub
 zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub
technicznych i recenzowanych materiałów z konferencji
międzynarodowych lub powszechnie dostępnych bazach danych lub
 zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem
oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją
otwartego dostępu

Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
18. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: OCENA merytoryczna wg kryteriów. W prawym
górnym rogu znajdują się dwa prostokąty. Pierwszy górny czerwony z napisem:
TAK/NIE. Drugi zielony z napisem: Próg TAK. Poniżej znajduje się infografika z
okręgiem z cyfrą oraz przylegającym do niego niebieskim prostokątem z napisem. 6,
Zaplanowane w projekcie wydatki są kwalifikowalne i adekwatne do zaplanowanych
prac B+R. Poniżej znajduje się zielony prostokąt z napisem:


Kryterium uznaje się za spełnione w momencie, gdy zostaną spełnione
wszystkie wcześniej wymienione warunki



Dopuszczalna poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji
weryfikowalnych w ramach kryterium (rekomendacje na etapie oceny
wstępnej)



W przypadku niewłaściwego przyporządkowania kosztów kwalifikowalnych do
danej kategorii badań lub prac, poprawa jest możliwa tylko pod warunkiem, że
nie spowoduje ona zwiększenia wnioskowanego dofinansowania projektu w
stosunku do wskazanego we wniosku o dofinansowanie przed poprawą

Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
19. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: OCENA merytoryczna:. Poniżej znajduje się
niebieski prostokąt z napisem:


Przeprowadzana jest przez trzech Ekspertów zewnętrznych NCBR, zgodnie
z kryteriami oceny merytorycznej



Dokonywana jest na podstawie informacji zawartych we wniosku w trybie
obiegowym



Eksperci przygotowują indywidulane opinie dotyczące wniosku



Końcowa ocena merytoryczna w każdym kryterium ustalana jest na zasadzie
konsensusu



W przypadku rozbieżności pomiędzy Ekspertami głos rozstrzygający ma
Przewodniczący Ekspertów

Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
20. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: OCENA merytoryczna:. Poniżej znajdują się dwa
prostokąty z napisem. Pierwszy zielony z napisem:
 POZYTYWNA – w przypadku spełnienia wymaganych progów punktowych
(kryteria nr 1-5) i spełnienia kryterium dostępu (kryterium nr 6)
Drugi czerwony z napisem:
 NEGATYWNA – w przypadku niespełnienia wymaganych progów punktowych
(kryteria nr 1-5) lub niespełnienie kryterium dostępu (kryterium nr 6)
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
21. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: Listy rankingowe :. Poniżej znajdują się trzy
prostokąty z napisem. Pierwszy zielony z napisem:
 POZYTYWNIE OCENIONYCH WNIOSKÓW – rekomendowane do
dofinansowania,
Drugi czerwony z napisem:
 NEGATYWNIE OCENIONYCH WNIOSKÓW – nierekomendowane do
dofinansowania
Trzeci niebieski z napisem: Wnioski uszeregowane są:


od najwyżej do najniżej ocenionego



w przypadku uzyskania takiej samej oceny końcowej przez dwa lub więcej
wniosków o kolejności decyduje uzyskanie wyższej oceny w kryterium nr 1 – 5
o większej istotności w następującej kolejności:

1. Nowość rezultatów projektu

2. Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia
3. Zaplanowane prace B+R są adekwatne do osiągnięcia celu projektu, a kamienie
milowe zostały prawidłowo określone
4. Zespół badawczy zapewnia prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie
prac B+R
5. Zasoby techniczne Wnioskodawcy oraz sposób zarzadzania projektem
zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
22. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: Wniosek rekomendowany do dofinansowania:.
Poniżej znajdują się dwa prostokąty z napisem. Pierwszy zielony z napisem:
1. Został POZYTYWNIE OCENIONY, zgodnie z warunkami określonymi w RK
2. Jego kwota dofinansowania mieści się w budżecie konkursu określonym w RK
3. Dostępne są środki na sfinansowanie projektu w budżecie NCBR w bieżącym
roku budżetowym oraz w szacowanym budżecie NCBR w przyszłych latach
budżetowych
Drugi czerwony z napisem:
 W przypadku niespełnienia pkt 2 i 3 – konsekwencja: odmowa przyznania
środków finansowych na realizację projektu, dla projektów z oceną pozytywną
nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wnioskodawcy wobec NCBR,
z zastrzeżeniem prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z RK
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
23. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: Przyznanie środków finansowych:. Poniżej znajduje
się zielony prostokąt z napisem:
 Następuje w drodze decyzji Dyrektora NCBR, wydawana w terminie do 4
miesięcy od zamknięcia naboru wniosków

 Dyrektor NCBR podejmuje decyzję, na podstawie list rankingowych , w
sprawie:


przyznania środków finansowych (w przypadku wniosków

ocenionych pozytywnie i spełniających wszystkie warunki określone w
RK)


nieprzyznania środków finansowych w przypadku wniosków

ocenionych negatywnie oraz wniosków ocenionych pozytywnie, które
nie uzyskały rekomendacji do dofinansowania – nie spełniły
warunków określonych w RK)
 Decyzja przesyłana Wnioskodawcy w formie pisemnej
 Brak zakończenia oceny w terminie określonym w RK, Dyrektor NCBR
zawiadamia Wnioskodawców w drodze komunikatu, udostępnianego w BIP na
stronie internetowej NCBR – wskazanie nowego terminu i przyczyna zwłoki
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
24. Tło slajdu jest koloru białego, w losowych miejscach są połączone ze sobą niebieskie
obrysy trójkątów. W środkowej części slajdu znajduje się duży niebieski dymek z
napisem: DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. W lewym górnym rogu dymku znajduje się szary
dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Poniżej napis: Dział Wyboru
Projektów, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695,
Warszawa, ncbr.gov.pl, Obserwuj nas. Pod tym napisem znajdują się trzy ikonki
mediów społecznościowych: facebook, twitter, youtube. Na dole slajdu znajduje się
biały pasek z logiem Narodowego Centrum Badan i Rozwoju oraz napisem: Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju.

Prezentacja nr 3 – kwalifikowalność wydatków

1. Tło slajdu jest koloru białego, w losowych miejscach są połączone ze sobą niebieskie
obrysy trójkątów. W środkowej części slajdu znajduje się duży niebieski dymek z
napisem: Ścieżka dla Mazowsza - aspekty finansowe, ncbr.gov.pl. W lewym górnym
rogu dymku znajduje się szary dymek z logiem Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju oraz napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na dole slajdu znajduje
się biały pasek z logiem Narodowego Centrum Badan i Rozwoju oraz napisem:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
2. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: KOSZTY KWALIFIKOWANE. Na slajdzie znajdują się
trzy prostokąty z niebieskim obramowaniem. Pierwszy na górze na napis: WARTOŚĆ
PROJEKTU. Od niego wychodzi linia w dół, która rozchodzi się na dwie strony i
prowadzi do prostokątów. Prostokąt po lewej ma napis: DOFINANSOWANIE NCBR.
Prostokąt po prawej ma napis: WKŁAD WŁASNY WYKONAWCY (finansowy). Na dole
slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym
dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
3. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: KOSZTY KWALIFIKOWANE. Na slajdzie znajduje się 5
niebieskich dymków z białymi ikonami oraz napisami obok nich. Pierwszy od lewej ma
ikonę przedstawiającą znaki z lupą, napis: Niezbędne do realizacji projektu. Drugi ma
ikonę kartki papieru z długopisem, napis: Zgodne z budżetem, wnioskiem o
dofinansowanie, dokumentacją konkursową. Trzeci ma ikonę dłoni z kartą
kredytową, napis: Zaksięgowane i udokumentowanie zgodnie z przepisami UoR i
polityką rachunkowości. Czwarty ma ikonę dwóch uściśniętych dłoni, napis:
Poniesione w terminach realizacji projektu. Piąty ma ikonę przypominającą budowę
atomu, napis: Poniesione w sposób efektywny, gospodarny, oszczędny. Na dole
slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym
dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl

4. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: KOSZTY KWALIFIKOWANE. Poniżej napis:
Dodatkowe uwagi:, Koszty kwalifikowane to koszty obliczone zgodnie z
obowiązującymi zasadami rachunkowości (polityką rachunkowości), zasadami
należytego zarządzania finansami oraz praktykami przyjętymi w instytucji
beneficjenta (nie tworzymy nowych zasad specjalnie na potrzeby projektu!). Koszty
ponoszone na potrzeby realizacji projektu muszą być wykazywane w przedkładanym
przez beneficjenta wniosku o płatność. Poniesione koszty mogą być wykazywane
w przedkładanym rozliczeniu zgodnie z zasadą memoriału. Wszystkie wykazane w
rozliczeniu koszty muszą być faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności
kosztów
i opłacone w terminie do 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu nie później niż
na dzień złożenia raportu końcowego. Podatek VAT
 podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany jedynie wówczas, gdy został
poniesiony w związku z kosztami kwalifikowalnymi, zaś Wykonawca nie ma
prawnej możliwości odzyskania podatku VAT;
Poniżej czerwony napis: UWAGA: Przyjmuje się, że VAT jest kosztem
niekwalifikowanym już w sytuacji, gdy występują przesłanki do jego odzyskania. Na
dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
5. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: KOSZTY KWALIFIKOWANE. Poniżej napis: KOSZTY
BEZPOŚREDNIE. Poniżej znajdują się trzy prostokąty z czarnymi ikonami po lewej
stronie oraz napisami. Pierwszy od góry ma ikonę chemika z kolbą chemiczną, napis:
wynagrodzenia personelu badawczego i pomocniczego. Drugi ma ikonę dwóch
uściśniętych dłoni, napis: podwykonawstwo. Trzeci ma ikonę mikroskopu, napis:
Pozostałe koszty operacyjne: aparatura, koszty gruntów, materiały, itd. Poniżej jest
napis: KOSZTY POŚREDNIE. Poniżej znajduje się szary prostokąt z czarną ikoną kartki
papieru z długopisem oraz napisem: koszty ogólne rozliczane ryczałtem. Na dole
slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym

dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
6. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: KOSZTY KWALIFIKOWANE – Wynagrodzenia. W
prawym górnym rogu znajduje się ikona przedstawiająca chemika z kolbą chemiczną.
Poniżej napis: W ramach kategorii kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z
pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne osób zatrudnionych przy realizacji projektu, w części, w jakiej
wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją projektu objętego
dofinansowaniem, czyli osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych,
prac rozwojowych, prac przedwdrożeniowych. Poniżej znajduje się infografika. Na
górze jest napis: KWALIFIKOWANY KOSZT WYNAGRODZEŃ. Od tego napisu odchodzi
pozioma niebieska linia, przy której na dole są napisy: od lewej: pracowników
badawczych, pracowników technicznych, pozostałych pracowników pomocniczych,
brokerów technologii, pracowników realizujących prace przedwdrożeniowe. Na dole
slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym
dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
7. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: KOSZTY KWALIFIKOWANE – Wynagrodzenia.
Poniżej po lewej stronie znajduje się ikona przedstawiająca chemika z kolbą
chemiczną. Obok jest napis: Dokumentowanie pracy:
 Umowa o pracę – oddelegowanie lub karta czasu pracy
 Umowa zlecenie
 Umowa o dzieło
Poniżej jest niebieski prostokąt z napisem: Poszczególne kwalifikowane składniki
płacowe i pozapłacowe są wskazane w Przewodniku kwalifikowalności kosztów. Na
dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
8. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: KOSZTY KWALIFIKOWANE – Wynagrodzenia. W

prawym górnym rogu znajduje się ikona przedstawiająca chemika z kolbą chemiczną.
Poniżej w centralnej części slajdu znajduje się napis: Koszt kwalifikowany stanowią
także nagrody, premie, dodatki jeżeli:
 zostały przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania
danej instytucji;
 zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi zasadami wynagradzania;
 obejmują wszystkich pracowników danej instytucji – zgodnie z dokumentami
obowiązującymi w danej jednostce.
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
9. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: KOSZTY KWALIFIKOWANE – Wynagrodzenia.
Poniżej jest napis: Uzasadnienie kosztu we wniosku o dofinansowanie musi zawierać:
1. Liczbę osób planowanych do realizacji zadania;
2. Liczbę osobomiesięcy (osobomiesiąc jest ekwiwalentem zatrudnienia jednej
osoby w wymiarze pełnego etatu na okres 1 miesiąca do realizacji);
3. Informacje o sposobie obliczenia wynagrodzenia Kierownika Projektu i
członków Zespołu Projektowego realizujących zadanie;
4. Uzasadnienie planowanego zatrudnienia w formie umów cywilnoprawnych, tj.
umowa o dzieło, umowa zlecenie, z informacją o przyjętym w danej jednostce
sposobie ustalania wynagradzania w tym zakresie.
Poniżej znajduje się niebieski prostokąt z napisem: UWAGA: Więcej informacji
dotyczących opisywania kosztów znajduje się w instrukcji wypełniania wniosku o
dofinansowanie. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi
obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
10. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: WNIOSEK O DOFINANSOWANIE – Wynagrodzenia.
Na slajdzie znajduje się tabela z dwoma kolumnami. Kolumna po lewej ma kolor
czerwony z napisem: PRZYKŁAD 1.
 Nazwa kosztu: Kluczowy personel B+R. lub Wykonawca 1 Jan Kowalski

 Uzasadnienie: Personel niezbędny do realizacji projektu.
 Metoda oszacowania: Stawki rynkowe.
Kolumna po prawej ma kolor niebieski z napisem: PRZYKŁAD 2
 Nazwa kosztu: Specjalista ds. diagnostyki molekularnej (2 osoby).
 Uzasadnienie: Planowane jest zatrudnienie na umowę zlecenie 2 pracowników
naukowo-badawczych, zakres: planowanie i przeprowadzanie doświadczeń z
zakresu …., weryfikacja ich rezultatów oraz sporządzanie raportów
diagnostycznych. Wymiar: X godz./X mies. Stawka: X zł/X godz. Czas realizacji:
X miesięcy. Łącznie: X godz.
 Metoda oszacowania: Wysokość wynagrodzenia oszacowana w oparciu o
dane pochodzące z dostępnych raportów płacowych z roku 2019 (Raport XY
oraz Raport ABC), wynagrodzenie na tożsamych stanowiskach.
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
11. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: KOSZTY KWALIFIKOWANE – Podwykonawstwo (E).
W prawym górnym rogu znajduje się czarna ikona dwóch uściśniętych dłoni. Poniżej
w centralnej części slajdu znajduje się napis: W ramach badań przemysłowych i prac
rozwojowych jako koszty podwykonawstwo należy rozumieć zlecanie stronie trzeciej
części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez
strony trzecie (np. koszt wynajmu laboratorium wraz z aparaturą badawczą)., Do tej
kategorii nie zalicza się czynności pomocniczych, takich jak usługi prawne lub
księgowe., Koszty podwykonawstwa są wyłączone z podstawy naliczania ryczałtu
kosztów pośrednich projektu., Podwykonawstwo jest kategorią limitowaną. Udział
procentowy kosztów tej kategorii jest określony w Regulaminie Konkursu. Na dole
slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym
dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
12. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: KOSZTY KWALIFIKOWANE – Podwykonawstwo.
Poniżej w centralnej części slajdu znajduje się napis: W ramach prac

przedwdrożeniowych do podwykonawstwa zaliczamy koszty doradztwa lub
równorzędnych usług:


świadczonych przez konsultantów zewnętrznych,



niemających charakteru ciągłego ani okresowego,



niezwiązanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak
usługi doradztwa podatkowego, usługi prawnicze lub reklama.

Poniżej jest niebieski prostokąt z napisem: UWAGA: Rozliczenie kosztów
kwalifikowanych w kategorii E w fazie prac przedwdrożeniowych możliwe jest albo w
ramach pomocy de minimis, albo pomocy publicznej na usługi doradcze wyłącznie dla
MŚP. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami
trójkątów. W prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
13. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
PODWYKONAWSTWO. Poniżej w centralnej części slajdu znajduje się napis:
Uzasadnienie kosztu we wniosku o dofinansowanie musi zawierać:
1. W nazwie pozycji - pełną nazwę planowanej do zlecenia stronie trzeciej
zewnętrznej usługi badawczej lub opis „wynajem powierzchni laboratoryjnej
wraz z aparaturą badawczą” ;
2. Opis usługi oraz uzasadnienie zlecenia usługi na zewnątrz;
3. Zastosowany sposób wyceny usługi.
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
14. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
PODWYKONAWSTWO. Na slajdzie znajduje się tabela z dwoma kolumnami. Kolumna
po lewej ma kolor czerwony z napisem: PRZYKŁAD 1.
 Nazwa kosztu: Zlecenie usługi badawczej
 Uzasadnienie: Badanie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu.
 Metoda oszacowania: Stawki rynkowe.
Kolumna po prawej ma kolor niebieski z napisem: PRZYKŁAD 2

 Nazwa kosztu: Analiza proteomu z wykorzystaniem mikrodysekcji laserowej.
 Uzasadnienie: Wnioskodawca nie dysponuje zasobami umożliwiającymi
wykonanie badania. W ramach usługi zleconej zostanie przeprowadzona
analiza proteomiczna wybranych profili białkowych. Przeprowadzenie badania
jest niezbędne dla realizacji etapu 6 oraz 7.
 Metoda oszacowania: Koszt oszacowany na podstawie przeprowadzonego
rozeznania rynku wśród jednostek, które są w stanie wykonać zaplanowane w
projekcie badanie.
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
15. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: KOSZTY KWALIFIKOWANE – Pozostałe koszty
bezpośrednie (Op). Podkategoria: Aparatura naukowo – badawcza i WNiP. Po lewej
stronie slajdu znajduje się czarna ikona mikroskopu. Obok jest napis:
 Faza badawcza (badania przemysłowe i prace rozwojowe)


Koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom
badawczym;



Koszty wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na
podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych tj.
wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how i
nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Poniżej:
 Prace przedwdrożeniowe
Koszty narzędzi i sprzętu wykorzystywanych w czasie wykonywania zadania.
Poniżej: Kosztem kwalifikowanym może być:
1. Zakup finansowany w 100 %.
2. Amortyzacja.
3. Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo badawczej, innych urządzeń.
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl

16. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: KOSZTY KWALIFIKOWANE – Pozostałe koszty
bezpośrednie. Poniżej znajduje się duża niebieska „1” – obok niej napis: Aparatura
naukowo – badawcza/narzędzia i sprzęt. Poniżej w centralnej części slajdu znajduje
się napis: Koszt zakupu lub wytworzenia
 aparatura/urządzenie służą celom badawczym,
 jest niezbędny do prawidłowej realizacji projektu i bezpośrednio
wykorzystywany do jego realizacji,
 aparatura, inne urządzenia (sprzęt) nie przekracza wartości 500 000 zł,
 został zaplanowany i ujęty we wniosku o dofinansowanie,
 jednostka nie dysponuje aparaturą/środkiem trwałym, który mógłby zostać
użyty zamiennie.
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
17. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: KOSZTY KWALIFIKOWANE – Pozostałe koszty
bezpośrednie. Poniżej znajduje się duża niebieska „1” – obok niej napis: Aparatura
naukowo – badawcza. Poniżej w centralnej części slajdu znajduje się napis: Koszt
zakupu lub wytworzenia. Poniżej znajduje się niebieski prostokąt z napisem: UWAGA:
Wykonawca ma obowiązek weryfikacji możliwości rozliczenia w ramach projektu
zakupu aparatury lub WNiP w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące oraz
wewnętrzne regulaminy, w tym m in. politykę rachunkowości. W sytuacji, gdy
Wykonawca, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, dokonuje odpisów
amortyzacyjnych, w ramach projektu możliwe jest rozliczenie wyłącznie tych
odpisów. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami
trójkątów. W prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
18. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: KOSZTY KWALIFIKOWANE – Pozostałe koszty
bezpośrednie. Poniżej jest niebieski napis: Aparatura naukowo – badawcza. Poniżej

znajduje się duża niebieska „2” – obok niej napis: Amortyzacja. Poniżej w centralnej
części slajdu znajduje się napis:
 aparatura jest niezbędna do prawidłowej realizacji projektu i bezpośrednio
wykorzystywana w związku z projektem,
 aparatura, inne urządzenia (sprzęt), służące celom badawczym będą
ewidencjonowane w rejestrze środków trwałych podmiotów dokonujących ich
zakupu.
Kwalifikowana wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu
realizacji projektu oraz proporcji wykorzystania środka przy realizacji projektu. Koszt
wykorzystania aparatury, innych urządzeń (sprzętu), których wartość przekracza 500
000 zł rozliczany może być w projekcie tylko za pomocą odpisów amortyzacyjnych. Na
dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
19. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: KOSZTY KWALIFIKOWANE – Pozostałe koszty
bezpośrednie. Poniżej jest niebieski napis: Aparatura naukowo – badawcza. Poniżej
znajduje się duża niebieska „3” – obok niej napis: Odpłatne korzystanie z aparatury
naukowo – badawczej i innych urządzeń. Poniżej w centralnej części slajdu znajduje
się napis: W przypadku:
 leasingu operacyjnego kwalifikowane są tylko raty kapitałowe;
 leasingu finansowego kwalifikowane są tylko odpisy amortyzacyjne.
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
20. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: KOSZTY KWALIFIKOWANE – Pozostałe koszty
bezpośrednie. Poniżej jest niebieski napis: Aparatura naukowo – badawcza. Poniżej w
centralnej części slajdu znajduje się napis: Uzasadnienie kosztu we wniosku o
dofinansowanie musi zawierać:
1. Merytoryczne uzasadnienie wykorzystania aparatury w zadaniu;
2. Planowany czas wykorzystania na potrzeby realizacji zadania.

3. Przewidywany koszt – metoda szacowania;
4. Forma finansowania – zakup, amortyzacja, wynajem.
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
21. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: KOSZTY KWALIFIKOWANE – Pozostałe koszty
bezpośrednie. Poniżej jest niebieski napis: Podkategoria Koszty budynków i gruntów.
Poniżej napis: Koszty budynków i gruntów kwalifikowane są w zakresie i przez okres
niezbędny do realizacji projektu. Poniżej znajdują się 3 pary połączonych ze sobą
niebieskich niedokończonych okręgów z napisami. Pierwsza para od lewej: dzierżawa
gruntów, tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej. Druga para: wieczyste
użytkowanie gruntów, tylko opłaty za użytkowanie wieczyste z wyłączeniem odsetek.
Trzecia para: amortyzacja budynków, odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada
proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji projektu objętego pomocą. Na
dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
22. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: KOSZTY KWALIFIKOWANE. Poniżej w centralnej
części slajdu znajduje się napis: Uzasadnienie kosztu we wniosku o dofinansowanie
musi zawierać:
1. Czas użytkowania budynku czy gruntu na potrzeby realizacji zadania;
2. Merytoryczne uzasadnienie w odniesieniu do potrzeb zadania;
3. Forma rozliczania: dzierżawa, amortyzacja.
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
23. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: KOSZTY KWALIFIKOWANE – Pozostałe koszty
bezpośrednie. Poniżej jest niebieski napis: Podkategoria Inne koszty operacyjne. Po
lewej stronie slajdu znajduje się czarna ikona dwóch kolb chemicznych. Obok napis:

Koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów oraz usług
obcych ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu. Poniżej w centralnej
części slajdu znajduje się napis:
 materiały - np. surowce, półprodukty,
 koszty utrzymania linii technologicznych,
 elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji
demonstracyjnej, pilotażowej,
 delegacje służbowe bezpośrednio związane z merytoryczną realizacją projektu,
 koszty usług doradczych i usług równorzędnych – np. usługi brokera
technologii, wspierające działania w fazie badawczej,
 usługi obce – usługi serwisowe, koszty napraw, usługi transportowe,
 koszty uczestnictwa w konferencjach,
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
24. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: KOSZTY KWALIFIKOWANE – Pozostałe koszty
bezpośrednie. Poniżej jest niebieski napis: Podkategoria Inne koszty operacyjne.
Poniżej w centralnej części slajdu znajduje się napis:
 koszty szkoleń pracowników realizujących zadania badawcze oraz związane z
obsługą zakupionej aparatury naukowo-badawczej,
 koszty prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego (prowizje i inne
opłaty),
 koszty związane z działaniami informacyjno – promocyjnymi, np. koszty strony
internetowej, materiałów informacyjnych na konferencje,
 koszt audytu zewnętrznego, jeżeli rozpoczął się on po zrealizowaniu 50%
planowanych wydatków związanych z projektem,
 wynajem powierzchni laboratoryjnej (tj. powierzchni przystosowanej do
przeprowadzania badań np. ze względu na wymagane certyfikaty lub
zastosowane systemy zabezpieczeń, bez aparatury badawczej).

Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
25. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: KOSZTY KWALIFIKOWANE – Pozostałe koszty
bezpośrednie. Poniżej jest niebieski napis: Podkategoria Inne koszty operacyjne.
Poniżej w centralnej części slajdu znajduje się napis: W pracach przedwdrożeniowych:
 Koszty opłat urzędowych ponoszonych w związku z realizacją prac
przedwdrożeniowych m. in.: koszty opłat urzędowych dotyczących patentów,
certyfikatów itp.,
 Koszty opłat związanych z dopuszczeniem do badań,
 Koszty rzecznika patentowego.
Poniżej napis: Istnieje możliwość rozliczania w kategorii „Op” kosztów wymienionych
w kategorii „O” jeżeli są niezbędne i bezpośrednio związane z merytoryką projektu a
ich wartość zastała wiarygodnie określona. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze
sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu znajduje się mały szary
dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis
ncbr.gov.pl
26. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: KOSZTY KWALIFIKOWANE – Pozostałe koszty
bezpośrednie. Poniżej jest niebieski napis: Podkategoria Inne koszty operacyjne.
Poniżej w centralnej części slajdu znajduje się napis: Uzasadnienie kosztu we wniosku
o dofinansowanie musi zawierać:
1. Nazwy materiałów/elementów prototypu planowanych do zakupu;
2. Nazwy usług doradczych w ramach prac przedwdrożeniowych;
3. Ilości materiałów;
4. Merytoryczne uzasadnienie
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl

27. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: KOSZTY KWALIFIKOWANE – Koszty ogólne. Poniżej
w centralnej części slajdu znajduje się napis: Naliczanie kosztów ogólnych:
1. W fazie badawczej koszty ogólne rozliczane są ryczałtem, jako procent od
pozostałych kosztów kwalifikowanych projektu, z wyłączeniem kosztów
kategorii E, zgodnie ze wzorem:
O = (Op + W) x max 25%
2. W pracach przedwdrożeniowych dodatkowo koszty ogólne uznaje się do
wysokości 15% całkowitych kosztów kwalifikowanych zadania. Oznacza to, iż oba
poniższe warunki muszą być spełnione:
O = (Op + W) x max 25%
O <= 15% x (W, E, Op, O)
Koszty ogólne rozliczone ryczałtem traktowane są jako wydatki poniesione.
Wykonawca nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych w
ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane
jako koszty ogólne. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi
obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
28. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE. Poniżej w centralnej
części slajdu znajduje się napis: Składniki płacowe i pozapłacowe wynagrodzeń m.in.:


nagroda jubileuszowa,



ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,



składka na grupowe ubezpieczenie na życie – traktowana jako przychód
pracownika opodatkowany,



dopłata do świadczeń medycznych, do okularów,



koszty badań okresowych i wstępnych,



wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,



korzystanie z samochodu służbowego – dojazd do pracy z miejsca
zamieszkania,



dodatki za znajomość języków, za niepalenie i inne,



składki na PFRON.

Koszty niekwalifikowane nie mogą stanowić części ani całości wymaganego wkładu
własnego Wykonawcy/Partnera realizującego projekt. Na dole slajdu jest pasek z
połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu
znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obok
niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
29. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: WKŁAD WŁASNY. Poniżej w centralnej części slajdu
znajduje się napis: Wkład własny tylko w formie pieniężnej (na niebiesko) - środki
finansowe, którymi jednostka będzie pokrywała wydatki związane z realizacją danego
projektu. Wniesienie wkładu pieniężnego podlega ewidencji księgowej w drodze
bieżących księgowań operacji gospodarczych związanych z realizacją projektu.
Rekomendujemy, aby przy ponoszeniu kosztów poziom dofinansowania z Umowy
zachowany był przez cały okres trwania projektu – dzielenie kosztów zgodnie z
proporcją otrzymanego dofinansowania. (na niebiesko). Na dole slajdu jest pasek z
połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu
znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obok
niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
30. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: ZASADY WYPŁATY ŚRODKÓW FINANSOWYCH.
Poniżej znajdują się 3 niebieskie dymki z białymi ikonami w środku, oraz napisami pod
nimi. Pierwszy od lewej ma ikonę pliku banknotów, napis: Wypłata dofinansowania w
formie zaliczek (co do zasady maks. wartość jednej zaliczki nie może przekroczyć 50%
środków zaplanowanych w harmonogramie płatności na dany rok kalendarzowy) lub
refundacji. Drugi ma ikonę głowy człowieka z gwiazdką w miejscu mózgu, napis:
Zaliczki/refundacje wypłacane są na podstawie wniosku o płatność. Trzeci ma ikonę 6
monet ze znakiem: $, napis: Warunkiem otrzymania kolejnej zaliczki jest rozliczenie
co najmniej 70% przekazanych środków. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze
sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu znajduje się mały szary
dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis
ncbr.gov.pl

31. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: AUDYT ZEWNĘTRZNY. Poniżej w centralnej części
slajdu znajduje się napis:
 obejmuje projekty, których wartość dofinansowania przekracza 3 mln zł;
 audyt powinien być przeprowadzony zgodnie z Załącznikiem nr 1. Sposób i
tryb przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków
finansowych na projekty, w których całkowita wartość dofinansowania
przekracza 3 000 000 zł do Przewodnika kwalifikowalności kosztów
 jest kosztem kwalifikowanym jeżeli rozpoczął się co najmniej po zrealizowaniu
50% planowanych wydatków związanych z projektem i gdy kończy się przed
złożeniem raportu końcowego;
 wydatki = koszty kwalifikowane tj. dofinansowanie i wkład własny;
 Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do zaleceń wynikających z
audytu i uwzględnić je w raporcie końcowym.
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
32. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: ROZLICZANIE I DOKUMENTOWANIE KOSZTÓW.
Poniżej w centralnej części slajdu znajduje się napis:


Koszty powinny być udokumentowane w sposób umożliwiający ocenę realizacji
projektu pod względem finansowym i merytorycznym.



Wykonawca i Współwykonawcy realizujący projekt zobowiązani są do
prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu w sposób
umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych.



Wykonawcy niezobowiązani do prowadzenia ewidencji księgowej na
podstawie obowiązujących przepisów, mają obowiązek ewidencjonowania
dokumentów dotyczących operacji związanych z realizacją projektu.



Jednostka i Kierownik Projektu zobowiązani są do ponoszenia wszystkich
kosztów kwalifikowanych z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności
i przejrzystości oraz przy braku konfliktu interesów rozumianego jako brak
bezstronności i obiektywizmu w związku z wykonaniem Umowy.

Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
33. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: ROZLICZANIE I DOKUMENTOWANIE KOSZTÓW.
Poniżej w centralnej części slajdu znajduje się napis:


Dowodem poniesienia kosztu jest wystawiona faktura lub inny dokument
księgowy o równoważnej wartości dowodowej.



Wszystkie oryginały dokumentów księgowych dotyczące ponoszonych kosztów
bezpośrednich muszą być prawidłowo opisane, tak aby widoczny był ich
związek z realizowanym projektem. W opisie dokumentu należy uwzględnić
informacje takie jak: nr Umowy, nr zadania zgodnie z Harmonogramem
realizacji projektu, w ramach którego koszt został poniesiony, kwotę
kwalifikowaną w odniesieniu do danego zadania, kategorię kosztu.

Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
34. Tło slajdu jest koloru białego, w losowych miejscach są połączone ze sobą niebieskie
obrysy trójkątów. W środkowej części slajdu znajduje się duży niebieski dymek z
napisem: DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. W lewym górnym rogu dymku znajduje się szary
dymek z logiem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju . Pod niebieskim dymkiem
znajduje się napis Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00695, Warszawa, ncbr.gov.pl, Obserwuj nas. Pod tym napisem znajdują się trzy ikonki
mediów społecznościowych: facebook, twitter, youtube. Na dole slajdu znajduje się
biały pasek.

Prezentacja nr 4 – konkurencyjność

1. Tło slajdu jest koloru białego, w losowych miejscach są połączone ze sobą niebieskie
obrysy trójkątów. W środkowej części slajdu znajduje się duży niebieski dymek z
napisem: KONKURENCYJNOŚĆ WYDATKÓW ŚCIEŻKA DLA MAZOWSZA, ncbr.gov.pl. W
lewym górnym rogu dymku znajduje się szary dymek z logiem Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju oraz napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na dole slajdu
znajduje się biały pasek.
2. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: AGENDA. Poniżej napis:
1. Zasady przeprowadzania postępowań.
2. Ramy prawne udzielania zamówień publicznych.
3. Jak ustalić wartość zamówienia?
4. Progi kwotowe zamówień.
5. Jak poprawnie przeprowadzić postępowanie zgodnie z umową o
dofinansowanie projektu? Elementy zapytania. Obowiązki zamawiającego.
6. Udzielanie zamówienia podmiotom powiązanym. Definicja podmiotu
powiązanego. Obowiązki zamawiającego.
7. Wyłączenia stosowania procedur opisanych w umowie o dofinansowanie.
Przypadki wyłączeń.
8. Nieprawidłowości w obszarze udzielania zamówień publicznych – korekty
finansowe.
9. Udzielania zamówień wzajemnych w ramach konsorcjum.
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
3. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Nad linią jest napis: Pkt 1 § 10 Umowy o dofinansowanie. Pod linią jest
napis: ZASADY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. W centralnej części
slajdu znajduje się duży niebieski dymek z białą ikoną dłoni, która trzyma worek ze
znakiem $. Obok jest napis:
 zasada uczciwej konkurencji

 zasada równego traktowania wykonawców
 zasada jawności
 zasada efektywności
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
4. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Nad linią jest napis: Pkt 2 § 10 Umowy o dofinansowanie. Pod linią jest
napis: RAMY PRAWNE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Na slajdzie znajdują
się dwa dymki z napisami. Pierwszy dymek od góry ma napis: Ustawa PZP. Obok
niego jest napis:
 Lider konsorcjum lub konsorcjant o statusie zamawiającego w rozumieniu PZP.
Drugi dymek ma napis: § 10 Umowy o dofinansowanie. Obok niego jest napis:
 Lider lub konsorcjant, który nie jest zamawiającym w rozumieniu PZP
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
5. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Nad linią jest napis: Pkt 3 § 10 Umowy o dofinansowanie. Pod linią jest
napis: USTALENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA. Poniżej jest napis: Lider konsorcjum lub
konsorcjant ustala wartość zamówienia publicznego z należytą starannością, kierując
się zasadą trzech tożsamości. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą
niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu znajduje się mały szary
dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis
ncbr.gov.pl
6. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Nad linią jest napis: Pkt 3 § 10 Umowy o dofinansowanie. Pod linią jest
napis: USTALENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA. Na slajdzie znajdują trzy niebieskie
dymki z białą ikoną oraz napisem pod nim. Pierwszy od lewej ma ikonę smartphone z
wychodzącymi z niego strzałkami, napis: Tożsamość rodzajowa, Usługi, dostawy lub
roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie. Drugi ma ikonę
chorągiewki, napis: Tożsamość czasowa, Możliwe jest udzielenie zamówienia

publicznego w tym samym czasie. Trzeci ma ikonę uściśniętych dłoni, napis: Możliwe
jest wykonanie zamówienia publicznego przez jednego wykonawcę. Na dole slajdu
jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym
rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
7. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: PROGI KWOTOWE ZAMÓWIEŃ. Na slajdzie znajduje
się infografika przedstawiająca trzy niebieskie okręgi jeden pod drugim, które są
stworzone ze strzałek i są ze sobą połączone. W okręgach są napisy. Pierwszy od góry:
Wartość zamówienia do 10 000 zł netto. Drugi: Wartość zamówienia powyżej 10 000
zł netto, poniżej 120 000 zł netto. Trzeci: Wartość zamówienia od 120 000 zł netto.
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
8. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: PROGI KWOTOWE – ZAMÓWIENIA BAGATELNE. Z
lewej strony slajdu znajduje się niebieski dymek z białą ikoną pliku banknotów. Obok
niego jest napis: Wartość zamówienia do 10 000 zł netto. Poniżej jest niebieska
strzałka skierowana w dół, wskazuje na napis: Zamówienie udzielane z „wolnej ręki”.
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
9. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Nad linią jest napis: Pkt 5 § 10 Umowy o dofinansowanie. Pod linią jest
napis: PROGI KWOTOWE. Poniżej jest napis: Wartość zamówienia powyżej 10 000 zł
netto, a poniżej 120 000 zł netto. Poniżej jest niebieska strzałka skierowana w dół,
wskazuje na napis: Zamówienia udzielane w oparciu o zasady uczciwej konkurencji i
równego traktowania wykonawców, jawności, gospodarności, bezstronności oraz
obiektywizmu. Zakaz udzielania zamówień podmiotom powiązanym. Z lewej strony
slajdu znajduje się niebieski dymek z białą ikoną pliku banknotów. Na dole slajdu jest
pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym

rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
10. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Nad linią jest napis: Pkt 6 § 10 Umowy o dofinansowanie. Pod linią jest
napis: PROGI KWOTOWE. Poniżej jest napis: Wartość zamówienia od 120 000 zł netto
– zasady publikacji. Poniżej jest niebieska strzałka skierowana w dół, wskazuje na
napis: Lider konsorcjum lub konsorcjant zobowiązany jest zamieszczenia zapytania
ofertowego na swojej stronie internetowej oraz do wysłania zapytania ofertowego do
co najmniej trzech potencjalnych wykonawców. Z lewej strony slajdu znajduje się
niebieski dymek z białą ikoną pliku banknotów. Na dole slajdu jest pasek z
połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu
znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obok
niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
11. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Nad linią jest napis: Pkt 6 § 10 Umowy o dofinansowanie. Pod linią jest
napis: PROGI KWOTOWE. Poniżej jest napis: Wartość zamówienia od 120 000 zł netto
– wymogi dotyczące zapytania ofertowego. Poniżej jest niebieska strzałka skierowana
w dół, wskazuje na napis: Zapytanie ofertowe powinno zawierać co najmniej:
a) opis przedmiotu zamówienia,
b) termin realizacji zamówienia,
c) kryteria oceny oferty,
d) termin składania ofert.
Z lewej strony slajdu znajduje się niebieski dymek z białą ikoną pliku banknotów. Na
dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
12. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Nad linią jest napis: Pkt 4,7 § 10 Umowy o dofinansowanie. Pod linią
jest napis: ELEMENTY I ZASADY POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO. Poniżej jest napis:
Wszyscy wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących danego
zamówienia i żaden wykonawca nie jest uprzywilejowany względem pozostałych, a
postępowanie przeprowadzone jest w sposób transparentny. Określane są

niezawężające kryteria oceny ofert. Kryteria oceny ofert są związane z przedmiotem
zamówienia publicznego. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi
obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
13. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Nad linią jest napis: Pkt 8,10 § 10 Umowy o dofinansowanie. Pod linią
jest napis: ELEMENTY I ZASADY POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO. Poniżej jest napis:
Termin składania ofert wyznaczony jest z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
przygotowania i złożenia oferty. Lider konsorcjum lub konsorcjant zobowiązany jest
do upublicznienia informacji o wyniku postępowania w ramach prowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości powyżej 120 000, 00 zł netto tj. bez podatku od
towarów i usług VAT. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi
obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
14. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Nad linią jest napis: Pkt 11 § 10 Umowy o dofinansowanie. Pod linią jest
napis: PROWADZENIE POSTĘPOWANIA ZGODNIE Z UMOWĄ O DOFINANSOWANIE –
PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY. Poniżej jest napis: Pisemny protokół z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera co najmniej:
a) szacowaną wartość zamówienia,
b) zapytanie ofertowe,
c) wydruk ze strony internetowej, na której zamieszczone było zapytanie,
d) potwierdzenie wysłania zapytania do przynajmniej trzech wykonawców,
e) otrzymane oferty,
f) wynik postępowania.
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
15. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Nad linią jest napis: Pkt 12,14 § 10 Umowy o dofinansowanie. Pod linią
jest napis: UDZIELANIE ZAMÓWIENIA PODMIOTOM POWIĄZANYM – OBOWIĄZKI

ZAMAWIAJĄCEGO. Poniżej jest napis: Można udzielić zamówienia publicznego
wykonawcy powiązanemu z Liderem konsorcjum lub konsorcjantem wyłącznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Centrum. Lider konsorcjum lub konsorcjant zwraca się do
Centrum z wnioskiem o wyrażenie zgody, w przypadku gdy jest to uzasadnione
względami celowościowymi lub ekonomicznymi. Na dole slajdu jest pasek z
połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu
znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obok
niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
16. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Nad linią jest napis: Pkt 12 § 10 Umowy o dofinansowanie. Pod linią jest
napis: UDZIELANIE ZAMÓWIENIA PODMIOTOM POWIĄZANYM – KATALOG
POWIĄZAŃ. Na slajdzie znajdują się cztery niebieski prostokąty z napisami. Pierwszy
od góry ma napis: powiązany lub będący jednostką zależną, współzależną lub
dominującą w relacji z Liderem konsorcjum lub konsorcjantem w rozumieniu ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Drugi: pozostającym z Liderem
Konsorcjum lub konsorcjantem lub członkami ich organów w takim stosunku
faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do
bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi związku małżeńskim, stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy
towaru lub usługi. Trzeci po lewej stronie: będący podmiotem powiązanym ani
podmiotem partnerskim w stosunku do Lidera konsorcjum lub konsorcjanta w
rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014. Czwarty: będący podmiotem powiązanym
osobowo z Liderem konsorcjum lub konsorcjantem w rozumieniu art. 32 ust. 2
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Na dole slajdu jest
pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym
rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
17. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Pod linią jest napis: WYŁĄCZENIA STOSOWANIA PROCEDUR
UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ. Na slajdzie znajduje się 7 niebieskich sześciokątów. W
pierwszym rzędzie od góry są 2 sześciokąty, po prawej jest ciemniejszy z napisem:

Brak ważnych ofert. W drugim rzędzie są 3 sześciokąty, środkowy jest ciemniejszy z
napisem: Monopol. W trzecim rzędzie są 2 sześciokąty, po prawej jest ciemniejszy z
napisem: Pilna potrzeba udzielenia zamówienia. Na dole slajdu jest pasek z
połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu
znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obok
niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
18. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Nad linią jest napis: Pkt 9 lit a § 10 Umowy o dofinansowanie. Pod linią
jest napis: WYŁĄCZENIA STOSOWANIA PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ. Z lewej
strony slajdu znajduje się 6 niebieskich sześciokątów. 3 sześciokąty po prawej stronie
są ciemniejszego koloru. Sześciokąt w pierwszym rzędzie po prawej stronie ma napis:
Brak ważnych ofert. Po prawej stronie jest napis: W wyniku przeprowadzenia
procedury nie wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły tylko oferty podlegające
odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie
spełnili warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że pierwotne warunki
zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Na dole slajdu jest pasek z
połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu
znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obok
niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
19. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Nad linią jest napis: Pkt 9 lit b § 10 Umowy o dofinansowanie. Pod linią
jest napis: WYŁĄCZENIA STOSOWANIA PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ. Z lewej
strony slajdu jest napis: Zamówienie może być zrealizowane tylko przez jednego
wykonawcę z jednego z następujących powodów:
i.

brak konkurencji ze względów technicznych o obiektywnym charakterze,

ii.

przedmiot zamówienia jest objęty ochroną praw wyłącznych, w tym praw
własności intelektualnej.

Poniżej napis: Wyłączenie może być zastosowane, o ile nie istnieje rozwiązanie
alternatywne lub zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem sztucznego
zawężania parametrów zamówienia. Po prawej stronie slajdu znajduje się 6
niebieskich sześcianów, w trzech rzędach po dwa sześciany. W pierwszym rzędzie
sześcian po prawej jest ciemniejszy. W drugim rzędzie sześcian po lewej jest

ciemniejszy i ma napis: Monopol. W trzecim rzędzie sześcian po prawej jest
ciemniejszy. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami
trójkątów. W prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
20. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Nad linią jest napis: Pkt 9 lit c § 10 Umowy o dofinansowanie. Pod linią
jest napis: WYŁĄCZENIA STOSOWANIA PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ. Z lewej
strony slajdu znajduje się 6 niebieskich sześciokątów. 3 sześciokąty po prawej stronie
są ciemniejszego koloru. Sześciokąt w trzecim rzędzie po prawej stronie ma napis:
Pilna potrzeba udzielenia zamówienia. Po prawej stronie jest napis: W przypadku
zamówień, do których ma zastosowanie zasada konkurencyjności, ze względu na
pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie
Lidera konsorcjum lub konsorcjanta, której wcześniej nie można było przewidzieć. Na
dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
21. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Nad linią jest napis: Pkt 9 § 10 Umowy o dofinansowanie. Pod linią jest
napis: WYŁĄCZENIA STOSOWANIA PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ. Poniżej jest
napis: Udzielenie zamówienia publicznego z pominięciem procedury wymaga
pisemnego uzasadnienia ze wskazaniem podstawy odstąpienia od procedury, z
uwzględnieniem zakazu dotyczącego udzielania zamówień podmiotom powiązanym.
Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W
prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
22. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Nad linią jest napis: Pkt 15 § 10 Umowy o dofinansowanie. Pod linią jest
napis: WYŁĄCZENIA STOSOWANIA PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ. Poniżej jest
niebieski prostokąt z napisem: Zasad udzielania zamówień nie stosuje się w
przypadkach wskazanych w art. 4 ustawy PZP, z wyjątkiem zamówień określonych w
art. 4 pkt 8 ustawy PZP. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi

obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu znajduje się mały szary dymek z logiem
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
23. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Nad linią jest napis: Pkt 15 § 10 Umowy o dofinansowanie. Pod linią jest
napis: WYŁĄCZENIA STOSOWANIA PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ. Z lewej
strony slajdu znajdują się dwa niebieski prostokąty z napisem. Pierwszy od góry ma
napis: Umowy z zakresu prawa pracy. Drugi: Umowy cywilnoprawne. Po prawej
stronie slajdu znajdują się dwie strzałki skierowane w prawą stronę z napisami.
Pierwsza od góry jest niebieska, napis: Wyłączone z procedur zamówień publicznych.
Druga zielona ma napis: Procedury zamówień publicznych z umowy. Na dole slajdu
jest pasek z połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym
rogu znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Obok niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
24. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Nad linią jest napis: Pkt 15 § 10 Umowy o dofinansowanie. Pod linią jest
napis: WYŁĄCZENIA STOSOWANIA PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ. Z lewej
strony slajdu znajdują się trzy niebieskie strzałki skierowane w prawy górny róg z
napisem. Pierwsza od góry: Przedmiotem zamówienia usługi B+R. Druga: Dokonano
podziału korzyści. Trzecia: Udokumentowano podział korzyści. Strzałki wskazują
niebieski prostokąt, który jest po prawej stronie slajdu. Prostokąt ma napis:
Wyłączenie procedur z art. 4 pkt 3 lit. e) Pzp. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi
ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu znajduje się mały
szary dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny
napis ncbr.gov.pl
25. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Nad linią jest napis: Pkt 15 § 10 Umowy o dofinansowanie. Pod linią jest
napis: WYŁĄCZENIA STOSOWANIA PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ. Z lewej
strony slajdu znajdują się dwie niebieskie strzałki skierowane w prawy górny róg z
napisem. Pierwsza od góry: nabycie własności lub innych praw do budynków lub
nieruchomości. Druga: Zamówienie nie może obejmować dodatkowych usług. Strzałki
wskazują niebieski prostokąt, który jest po prawej stronie slajdu. Prostokąt ma napis:
Wyłączenie procedur z art. 4 pkt 3 lit. i) Pzp. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi

ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu znajduje się mały
szary dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny
napis ncbr.gov.pl
26. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Nad linią jest napis: Pkt 13 § 10 Umowy o dofinansowanie. Pod linią jest
napis: KOREKTY FINANSOWE ZA NARUSZENIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO – PODSTAWA PRAWNA. Poniżej jest napis: Rozporządzenie Ministra
Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt
finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem
zamówień, stosowane odpowiednio. Na dole slajdu jest pasek z połączonymi ze sobą
niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu znajduje się mały szary
dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obok niego jest czarny napis
ncbr.gov.pl
27. Tło slajdu jest koloru białego, na górze slajdu znajduje się cienka niebieska linia długa
na pół slajdu. Nad linią jest napis: Pkt 1 § 10 Umowy o dofinansowanie. Pod linią jest
napis: UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ WZAJEMNYCH W RAMACH KONSORCJUM. Z lewej
strony slajdu znajduje się niebieski dymek z białą ikoną dwóch uściśniętych dłoni.
Obok po prawej stronie znajduje się napis: W ramach konsorcjum, Lider konsorcjum
oraz konsorcjanci nie mogą zlecać sobie nawzajem w ramach realizacji Umowy,
realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych. Na dole slajdu jest pasek z
połączonymi ze sobą niebieskimi obrysami trójkątów. W prawym dolnym rogu
znajduje się mały szary dymek z logiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obok
niego jest czarny napis ncbr.gov.pl
28. Tło slajdu jest koloru białego, w losowych miejscach są połączone ze sobą niebieskie
obrysy trójkątów. W środkowej części slajdu znajduje się duży niebieski dymek z
napisem: DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. W lewym górnym rogu dymku znajduje się szary
dymek z logiem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pod niebieskim dymkiem
znajduje się napis: r. pr. Krystian Saks, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul.
Nowogrodzka 47A, 00-695, Warszawa, ncbr.gov.pl, Obserwuj nas. Pod tym napisem
znajdują się trzy ikonki mediów społecznościowych: facebook, twitter, youtube. Na
dole slajdu znajduje się biały pasek.

