Konkurs 1/4.1.1/2019 „Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim”- najczęściej
zadawane pytania
25 kwietnia 2019 r.
1. Czy to samo konsorcjum, składające się z tych samych podmiotów może złożyć kilka różnych
projektów w konkursie?
Tak, to samo konsorcjum, składające się z tych samych podmiotów może złożyć kilka różnych
projektów w konkursie.
2. Czy w konkursie może wziąć udział przedsiębiorstwo z województwa mazowieckiego?
W konkursie mogą brać udział przedsiębiorstwa zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie
województwa mazowieckiego, ale miejsce realizacji projektu musi być już poza Mazowszem.
W konsorcjum musi wziąć udział co najmniej jedno przedsiębiorstwo prowadzące działalność
gospodarczą na obszarze województwa dolnośląskiego, które wskaże to województwo jako
miejsce realizacji projektu.
Przez miejsce realizacji projektu należy rozumieć:
1) miejsce prowadzenia największej wartościowo części badań przemysłowych – samodzielnie przez
każdego
Konsorcjanta. Uwaga: nie należy uwzględniać zadań realizowanych przez podwykonawców;
2) jeśli powyższe nie jest możliwe – miejsce prowadzenia najistotniejszej części badań przemysłowych
– samodzielnie
przez każdego Konsorcjanta. Uwaga: nie należy uwzględniać zadań realizowanych przez
podwykonawców;
3) jeśli powyższe nie jest możliwe – miejsce wdrożenia rezultatów prac B+R (miejsce inwestycji);
4) jeśli powyższe nie jest możliwe – miejsce właściwe dla każdego Konsorcjanta.
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.
3. Czy uczelnia z woj. dolnośląskiego tworząc konsorcjum z przedsiębiorstwem, którego siedziba
firmy znajduje się poza tym województwem, natomiast miejsce realizacji projektu odbywać
będzie się na obszarze województwa dolnośląskiego może uzyskać dofinasowanie w ramach
konkursu 1/4.1.1/2019?
Tak, może. Według zapisów Regulaminu Konkursu „W konsorcjum musi wziąć udział co najmniej
jedno przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na obszarze województwa
dolnośląskiego, które wskaże to województwo jako miejsce realizacji”. W opisanej sytuacji zostanie
spełniony ten warunek.
4. Jakie przedsiębiorstwa mogą startować w konkursie?
W ramach konkursu aplikować mogą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 1 załącznika nr 1 do
rozporządzenia 651/2014 tj. o statusie mikro-, małe-, średnie oraz duże.

5. Czy w konkursie może startować konsorcjum złożone z podmiotów partnerskich? Konsorcjum
składałoby się z Instytutu badawczego oraz przedsiębiorstwa, Instytut ma 49% udziałów w
przedsiębiorstwie?
W konkursie może startować konsorcjum złożone z podmiotów partnerskich.
6. Czy w ramach zawartej Umowy Konsorcjum między jednostką naukową a przedsiębiorcą
współpraca może odbywać się bezkosztowo? Czy obaj konsorcjanci muszą ponosić wydatki
kwalifikowane w Projekcie?
Zgodnie
z
zapisami
Regulaminu
Konkursu
udział
kosztów
kwalifikowalnych
przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw wchodzącego/wchodzących w skład Konsorcjum w całkowitych
kosztach kwalifikowalnych projektu musi wynosić minimum 30%. Każdy z członków Konsorcjum musi
brać udział w badaniach. Zachęcam do zapoznania się z zakresem minimalnym umowy Konsorcjum
zamieszczonym na stronie:
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-1-4-1-1-2019/
7. Czy możliwe jest nieodpłatne przekazanie praw do wyników badań przedsiębiorstwu, które
ma być członkiem konsorcjum? Czy musi to odbyć się na drodze odkupienia praw?
Nie ma możliwości nieodpłatnego przekazywania praw do wyników badań żadnemu konsorcjantowi
ani żadnym innym podmiotom. Zgodnie z zapisami Regulaminu oraz umowy o dofinansowanie
projektu „Prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych będących rezultatem projektu
przysługują Konsorcjantom w proporcji odpowiadającej faktycznemu ich udziałowi w całkowitej
kwocie kosztów kwalifikowalnych tychże badań. Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą
naruszać powyższej reguły. Przekazanie posiadanych praw majątkowych do wyników badań
przemysłowych będących rezultatem projektu pomiędzy Konsorcjantami następuje na zasadach
rynkowych i nie może stanowić niedozwolonej pomocy publicznej”.
8. Co oznacza, iż w przypadku odsprzedaży wyników cena musi zostać uznana za rynkową?
Cena może zostać uznana za rynkową pod warunkiem, że:
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.
9. Jak rozumiana jest definicja jednostki naukowej, która może być Wnioskodawcą w konkursie?
W regulaminie jednostka naukowa zdefiniowana jest jako „organizacja prowadząca badania
i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z zastrzeżeniem,
że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę
wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy”. W rozporządzeniu definicja

brzmi: „organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę” oznacza podmiot
(jak np. uniwersytet lub instytut badawczy, agencja zajmująca się transferem technologii, pośrednik
w dziedzinie innowacji, fizyczny lub wirtualny podmiot prowadzący współpracę w dziedzinie badań
i rozwoju) niezależnie od jego statusu prawnego (ustanowionego na mocy prawa publicznego
lub prywatnego) lub sposobu finansowania, którego podstawowym celem jest samodzielne
prowadzenie badań podstawowych, bada przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych
lub rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację
lub transfer wiedzy. W przypadkach gdy tego rodzaju jednostka prowadzi również działalność
gospodarczą finansowanie, koszty i dochody związane z tą działalnością gospodarczą należy rozliczać
oddzielnie. Przedsiębiorstwa mogące wywierać decydujący wpływ na taki podmiot w charakterze,
na przykład, jego udziałowców/akcjonariuszy czy członków mogą nie mieć preferencyjnego dostępu
do uzyskanych przez niego wyników”.
W praktyce oznacza to, że podmiot, który będzie występował jako „jednostka naukowa”, nie może
być podmiotem, który prowadzi wyłącznie nauczanie i zajmuje się rozpowszechnianiem wyników
badań, a nie prowadzi działalności badawczej (czyli zajmuje się tylko dydaktyką i tylko upowszechnia
wyniki B+R (nie swoje).
10. Podmiot będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiada status centrum badawczorozwojowym i zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 4.1.1 PO IR.
Jednocześnie, zgodnie z opinią wydaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższa,
podmiot ten jest jednostką naukową tj. organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą
wiedzę zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Organizacja ta nie jest podmiotem,
którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R
poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy. W ramach projektu realizować będzie
badania przemysłowe i prace rozwojowe, których wyniki zostaną odsprzedane po cenie
rynkowej przedsiębiorcy. Jednocześnie organizacja ta zobowiąże się do szerokiego
rozpowszechniania wyników projektu.
W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o informację, czy ww. podmiot może ubiegać się o
dofinansowanie:
• na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w wysokości do
100% kosztów kwalifikowalnych dla jednostki naukowej czy też
• na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych odpowiednio w
wysokości do 50% i 25% kosztów kwalifikowanych dla dużego przedsiębiorcy.
Jeżeli Państwa podmiot wpisuje się w definicję rozporządzenia 651/2014 „organizacja prowadząca
badania i upowszechniająca wiedzę"* to możecie Państwo aplikować w przyszłości w konkursach jako
jednostka naukowa.
Analiza tego jakim podmiotem Państwo jesteście na obecnym etapie należy do Państwa
(Wnioskodawcy). NCBR zweryfikuje Państwa status po złożeniu wniosku o dofinansowanie, w
momencie kiedy będziemy posiadać komplet dokumentów.
* oznacza podmiot (jak np. uniwersytet lub instytut badawczy, agencja zajmująca się transferem
technologii, pośrednik w dziedzinie innowacji, fizyczny lub wirtualny podmiot prowadzący
współpracę w dziedzinie badań i rozwoju) niezależnie od jego statusu prawnego (ustanowionego na

mocy prawa publicznego lub prywatnego) lub sposobu finansowania, którego podstawowym celem
jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych
prac rozwojowych lub rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez
nauczanie, publikację lub transfer wiedzy. W przypadkach gdy tego rodzaju jednostka prowadzi
również działalność gospodarczą finansowanie, koszty i dochody związane z tą działalnością
gospodarczą należy rozliczać oddzielnie. Przedsiębiorstwa mogące wywierać decydujący wpływ na
taki podmiot w charakterze, na przykład, jego udziałowców/akcjonariuszy czy członków nie mogą
mieć preferencyjnego dostępu do uzyskanych przez niego wyników.
Poziom dofinansowania dla Konsorcjantów będących jednostkami naukowymi na realizację badań
przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (intensywność wsparcia) wynosi do 100%
kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności
niegospodarczej. Jednostki naukowe nie mogą ubiegać się o dofinansowanie prac
przedwdrożeniowych.
11. Czy po zakończeniu projektu dofinansowanego w ramach działania 4.1.1.POIR (Dolnośląska
Strefa Technologii Biomedycznych) możliwe jest wdrożenie w formie sprzedaży wyników
przeprowadzonych w projekcie badań przemysłowych lub licencji na ich wykorzystanie? Czy
słusznie zakładamy, że w takiej sytuacji nie będziemy zobowiązani do przeprowadzenia prac
rozwojowych?
W konkursie 1/4.1.1/2019 Wspólne przedsięwzięcie z województwem dolnośląskim „Dolnośląska
strefa technologii biomedycznych” (w ramach dotacji NCBR) finansowane są wyłącznie badania
przemysłowe. Założeniem przedsięwzięcia jest, iż projekt może być kontynuowany poprzez realizację
prac rozwojowych i prac wdrożeniowych, finansowanych następnie w konkursie ogłaszanym przez
województwo dolnośląskie. Nie oznacza to natomiast, że Beneficjent zobowiązany jest do realizacji
projektu w ramach dotacji marszałka woj. dolnośląskiego. Kolejne fazy projektu mogą też być
realizowane samodzielnie przez Wnioskodawcę (w ramach finansowania własnego), w tym aż do
etapu wdrożenia.
12. Czy Wnioskodawca np. przedsiębiorca lub jego pracownik może być jednocześnie
zatrudniony u Konsorcjanta np. w jednostce naukowej?
Przedsiębiorca nie może być zatrudniony jednocześnie u Konsorcjanta.

