FAQ - PYTANIA DOTYCZACE KONKURSU 1.3.1/1/2012
1) Czy dotację otrzymuje tylko uczelnia, a przedsiębiorca powinien sfinansować różnice między dotacją a kosztem
kwalifikowanym, czyli w przypadku dużego przedsiębiorstwa partner biznesowy ma wyłożyć 75% wydatków
kwalifikowanych?
Odpowiedź
W konkursie 1.3.1 dofinansowanie otrzymuje jedynie uczelnia, konsorcjant biznesowy wnosi do projektu wkład własny,
który powinien być co najmniej równy (może być większy) różnicy pomiędzy sumą wydatków kwalifikowanych projektu,
a kwotą udzielonego dofinansowania. Poziom dofinansowania, o jaki się Państwo ubiegają, określają Państwo w pkt. VI
Wniosku o dofinansowanie. Wysokość wkładu powinna być adekwatna do poziomu intensywności wsparcia wyliczonego
zgodnie z dopuszczalną intensywnością pomocy publicznej dla danego typu przedsiębiorcy na poszczególne rodzaje
prac B+R. W przypadku badań przemysłowych prowadzonych przez przedsiębiorstwa inne niż MSP maksymalna pomoc nie
może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku prac rozwojowych 25%, co oznacza, że wkład własny
konsorcjanta biznesowego musi być co najmniej równy odpowiednio 50% i 75% kosztów kwalifikowanych.
2) Czy jednostka naukowo-badawcza w badaniach przemysłowych musi mieć wkład własny - jeśli tak to jaki?
Odpowiedź
Jednostka naukowo badawcza nie wnosi wkładu własnego. Wkład własny w projekcie jest zobowiązany zapewnić
konsorcjant biznesowy w zamian za 100% praw majątkowych do wyników uzyskanych w wyniku przeprowadzenia badań
przemysłowych i prac rozwojowych. Wysokość wkładu powinna być adekwatna do poziomu intensywności wsparcia
wyliczonego zgodnie z dopuszczalną intensywnością pomocy publicznej dla danego typu przedsiębiorcy na poszczególne
rodzaje prac B+R.
3) Czy z informacji zamieszczonych na Państwa stronach wynika, że uczelnia nie może starać się o zwrot 100% kosztów
projektu? Czy też ta informacja dotyczy tylko partnera przemysłowego? Jeśli uczelnia nie ma możliwości zwrotu całości
kosztów badan przemysłowych, to czy istnieją jakieś mechanizmy dodatkowego wsparcia finansowego dla uczelni
umożliwiające pokrycie brakujących 50%-40%-30% wydatków?
Odpowiedź
Wysokość dofinansowania na poziomie całego projektu określają szczegółowe progi wsparcia podane na naszej stronie
internetowej. Różnicę pomiędzy uzyskanym dofinansowaniem a poniesionymi wydatkami kwalifikowalnymi zobowiązany
jest pokryć konsorcjant biznesowy poprzez wniesienie własnego wkładu finansowego, za co otrzymuje 100% praw
majątkowych do wyników uzyskanych w przeprowadzonych badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych.
Wkład finansowy konsorcjanta biznesowego może być wniesiony w formie pieniężnej (wtedy wydatki jednostki badawczej
są pokrywane częściowo przez otrzymane dofinansowanie, częściowo przez wkład konsorcjanta biznesowego) lub poprzez
realizację części zadań w projekcie (wtedy wydatki w ramach zadań realizowanych przez jednostkę badawczą są
pokrywane w 100% poprzez otrzymane dofinansowanie).
4) Zgodnie z § 3 ust. 5 pkt 2: „Konsorcjant biznesowy wnosi wkład finansowy do Projektu w wysokości odpowiadającej co
najmniej różnicy pomiędzy całkowitą wartością kosztów kwalifikowanych, a kwotą udzielonej pomocy publicznej.”
Czyli koszt ten mogę oszacować dopiero po ocenie projektu, czy biorę pod uwagę maksymalny poziom
dofinansowania, tj. 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych? Co z kosztami
niekwalifikowanymi? Z umowy o dofinansowanie wnioskuję, że je również pokrywa Konsorcjant biznesowy
zwiększając tym samym wkład własny. Czy ponoszone są jakieś dodatkowe koszty, o których nie napisałam wyżej?
Czy Beneficjent jest obciążony jakimikolwiek kosztami?
Odpowiedź
Wkład własny konsorcjanta biznesowego powinien być co najmniej równy (może być większy) różnicy pomiędzy sumą
wydatków kwalifikowalnych projektu a kwotą udzielonego dofinansowania. Poziom dofinansowania, o jaki się Państwo
ubiegają, określają Państwo w pkt. VI Wniosku o dofinansowanie, dopuszczalny poziom dofinansowania projektu określają
§ 13, § 14, § 15 pkt 3 oraz § 17 Rozporządzenia MNiSW. Koszty niekwalifikowalne nie są wliczane do wkładu własnego
konsorcjanta biznesowego. Zgodnie z zapisem w Umowy o dofinansowanie (par. 4 ust. 4) "Beneficjent zobowiązany jest
pokryć w całości ze środków Konsorcjanta biznesowego ewentualne koszty niekwalifikowane konieczne do realizacji
Projektu." Tym samym koszty niekwalifikowalne są w całości ponoszone przez konsorcjanta biznesowego.
5) Czy koszty może ponosić tylko uczelnia czy też partner biznesowy (czy może np. zakupić sprzęt laboratoryjny, zatrudnić
ludzi ......)?
Odpowiedź
Konsorcjant biznesowy może wnieść wkład własny w formie pieniężnej lub poprzez realizację części zadań badawczych
w Projekcie. Realizacja zadań musi być oparta na wydatkach zgodnych z Katalogiem kosztów kwalifikowanych dla
projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 PO IG, dostępnym na stronie NCBR.
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6) Czy wszystkie badania prowadzone są w jednostce naukowej czy przedsiębiorca też prowadzi dofinansowane
badania? Czy finansowanie tych badan pochodzi w części od przedsiębiorcy, w części z dotacji?
Odpowiedź
W przypadku gdy wkład finansowy jest wnoszony przez konsorcjanta biznesowego poprzez realizację prac badawczych to
badania realizowane przez jednostkę naukową będą finansowane w 100% z otrzymanego dofinansowania, natomiast
badania realizowane przez konsorcjanta biznesowego będą finansowane z jego środków własnych. W przypadku gdy
wkład finansowy jest wnoszony przez konsorcjanta biznesowego w formie pieniężnej to badania prowadzone przez
jednostkę badawczą będą częściowo finansowane poprzez otrzymane dofinansowanie i w pozostałej części poprzez wkład
pieniężny konsorcjanta biznesowego.
7) Czy te dwie strategie - wniesienie wkładu własnego przedsiębiorcy w formie realizacji zadań lub w formie pieniężnej mogą być łączone? W jaki sposób wycenia się wkład przedsiębiorcy wniesiony w postaci badań?
Odpowiedź
Możliwy jest również wariant, w którym konsorcjant biznesowy swój wkład w projekt pokrywa częściowo w formie innej
niż pieniężna (np. wykonując i finansując cześć prac prowadzonych w projekcie), a częściowo wnosząc na rzecz projektu
środki pieniężne. Należy pamiętać, aby całość wkładu konsorcjanta biznesowego, wniesionego zarówno w formie
pieniężnej jak i poprzez realizację zadań, odpowiadała wymaganej wielkości wkładu własnego przedsiębiorcy,
ubiegającego się o pomoc publiczną. Wyceny należy dokonać poprzez oszacowanie kosztów niezbędnych do zrealizowania
zaplanowanych prac badawczych zgodnie z Katalogiem kosztów kwalifikowanych dla projektów składanych w konkursie
w 2012 r. w ramach Działania 1.3 PO IG, dostępnym na stronie NCBR.
8) Proszę o wyjaśnienie wsparcia finansowego projektu środkami przedsiębiorcy. Jako firma (status duża) poziom
dofinansowania wynosi 25% na parce rozwojowe i 50 % prace przemysłowe. Czy jeżeli projekt ma budżet 1 mln, przy
czym koszty jednostki naukowej to 50% (500 tyś) a koszty firmy to 50% (500 tyś) , to rozumiem że jednostka naukowa
otrzyma 100% zwrotu swojej części (500 tyś), natomiast firma otrzyma 50 % (prace przemysłowe lub 25 % prace
rozwojowe) z kwoty 500 tyś?
Odpowiedź
Poziom dofinansowania całego Projektu jest obliczany adekwatnie do poziomu intensywności wsparcia właściwego dla
konsorcjanta biznesowego, tj. zgodnie z dopuszczalną intensywnością pomocy publicznej dla danego typu przedsiębiorcy
na poszczególne rodzaje prac B+R. I tak, jeżeli w skład konsorcjum wchodzi Konsorcjant biznesowy, będący przedsiębiorcą
innym niż mikro-, mały lub średni przedsiębiorca, intensywność wsparcia dla całego projektu nie może przekroczyć:
- 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
- 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.
Dofinansowanie otrzymuje tylko Beneficjent (jednostka badawcza). Konsorcjant biznesowy, w zamian za posiadanie 100%
praw majątkowych do wyników badań, jest zobowiązany zapewnić (z własnych środków) wkład finansowy w Projekcie,
pokrywający różnicę pomiędzy uzyskanym dofinansowaniem a poniesionymi wydatkami kwalifikowalnymi. Wkład
finansowy konsorcjanta biznesowego może być wniesiony w formie pieniężnej (wtedy wydatki jednostki badawczej są
pokrywane częściowo przez otrzymane dofinansowanie, częściowo przez wkład konsorcjanta biznesowego) lub poprzez
realizację części zadań w projekcie (wtedy wydatki w ramach zadań realizowanych przez jednostkę badawczą są
pokrywane w 100% poprzez otrzymane dofinansowanie, natomiast wydatki w ramach zadań realizowanych przez
konsorcjanta biznesowego są pokrywane ze środków własnych konsorcjanta biznesowego).
9) Konsorcjant chce być zaangażowany w realizację części fazy badawczej. Czy musi wnieść wkład tylko i wyłącznie w
postaci gotówkowej, czy np. może być to certyfikacja/licencja wniesiona aportem?
Odpowiedź
Wkład finansowy konsorcjanta biznesowego może być wniesiony w formie pieniężnej lub poprzez realizację części zadań w
projekcie.
Jeśli wkład finansowy jest wnoszony przez konsorcjanta poprzez realizację części zadań w projekcie to w takiej sytuacji jest
on równy wydatkom kwalifikowanym ponoszonym przez konsorcjanta biznesowego w związku z realizacją projektu wydatki te muszą być zgodne z Katalogiem kosztów kwalifikowalnych dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w
ramach Działania 1.3 PO IG.
Zgodnie z „Katalogiem kosztów kwalifikowalnych dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3
PO IG” w ramach kategorii E kosztem kwalifikowanym są koszty wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów,
licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji,
uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych.
Wniesienie przez konsorcjanta biznesowego aportem certyfikacji/licencji nie stanowi wkładu finansowego konsorcjanta
biznesowego, ponieważ nie spełnia warunków kwalifikowalności określonych w „Katalogu kosztów kwalifikowanych…”
(nie jest zakupiony lub użytkowany na podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych).
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10) Czy odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości aparatury badawczej stanowią koszt kwalifikowany, jeżeli zakup
aparatury był sfinansowany ze środków publicznych?
Odpowiedź
Odpisy amortyzacyjne do środków trwałych, których zakup był sfinansowanych ze środków wspólnotowych lub z dotacji
krajowych, są kosztem niekwalifikowalnym, ponieważ stanowi to podwójne dofinansowanie.
11) Czy zakup np. sprzętu lab. (czyli środka trwałego) może być sfinansowany w całości czy tylko poprzez odpisy
amortyzacyjne na czas projektu, czyli nie dłużej niż do czerwca 2015r.?
Odpowiedź
W ramach projektu można rozliczyć koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania
badań w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji Projektu objętego pomocą. Jeżeli aparatura naukowobadawcza i inne urządzenia nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji Projektu objętego pomocą przez całkowity okres
ich użytkowania, są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych,
obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości.
12) Jak wygląda amortyzacja WNIP będącej wynikiem projektu. Czy koszty poniesione przez jednostkę naukową w trakcie
projektu obciążą WNIP (produkt końcowy). Zgodnie z wytycznymi produkt przechodzi na własność firmy więc będzie
obowiązek amortyzacji. W związku z tym czy amortyzacja ponoszona przez firmę będzie dotyczyła również kosztów
poniesionych przez jednostkę naukową w projekcie?
Odpowiedź
Ustalenie metody amortyzacji oraz wartości początkowej WNiP powinno być zgodne z ustawą o rachunkowości. NCBR nie
jest instytucją właściwą i upoważnioną do wydawania interpretacji w tym zakresie. Proszę o kontakt z właściwym
Urzędem Skarbowym.
13) Czy koszt usług doradczych związanych z wykonaniem studium wykonalności można zaliczyć do kosztów
kwalifikowalnych projektu?
Odpowiedź
Koszty związane z przygotowaniem projektu, takie jak studium wykonalności, stanowią wydatek kwalifikowany przy czym
wydatki mogą być kwalifikowane (Projekt może zostać rozpoczęty) po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
W przypadku poniesienia jakichkolwiek wydatków przed rozpoczęciem okresu kwalifikowalności wydatków (dniem
złożenia wniosku o dofinansowanie) wszelkie koszty w ramach Projektu zostaną uznane za niekwalifikowane.
14) Czy wydatki związane z amortyzacją wartości niematerialnych i prawnych są kwalifikowane?
Odpowiedź
Koszty odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w realizacji projektu stanowią
koszt kwalifikowalny, pod warunkiem, że odpowiadają okresowi realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych
i zostały obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości.
15) Czy w ramach realizacji Projektu można przeznaczyć na zakup aparatury badawczej więcej niż 20 % budżetu Projektu?
Odpowiedź
W ramach konkursu 1.3.1 nie ma ograniczenia procentowego wydatków na aparaturę badawczą. Proszę jednak zwrócić
uwagę, że w ramach działania 1.3.1 POIG wspierane są projekty badawcze, w związku z tym ekspert oceniający wniosek o
dofinansowanie, w przypadku znacznego udziału takich kosztów w przewidywanych wydatkach kwalifikowanych, może
potraktować taki projekt jako infrastrukturalny a nie badawczy.
16) Czy koszt ponoszony przez partnera biznesowego (sp. z o.o. kwalifikująca się do grona mikrofirm) polegający na
zatrudnieniu przez niego firmy potocznie nazywanej "działalnością gospodarczą" do realizacji projektu będzie kosztem
kwalifikowanym? I jeśli tak - to czy istnieje limit na koszty ponoszone w ten sposób?
Odpowiedź
Konsorcjant biznesowy (tak samo jak Beneficjent) może zatrudnić Podwykonawcę do wykonania określonych usług
badawczych. Taka sytuacja powinna zostać opisana we wniosku o dofinansowanie, zarówno w przypadku, gdy przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie została zawarta z Podwykonawcą warunkowa umowa na wykonanie określonych
usług badawczych, jak i w przypadku, gdy dany podmiot zewnętrzny nie został jeszcze wyłoniony, ale w dokumentacji
projektowej określono cechy podmiotu któremu powierzona zostanie realizacja prac B+R dotyczące potencjału
kadrowego, wymaganego doświadczenia w realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wyposażenia
umożliwiającego prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych). W drugim przypadku Konsorcjant biznesowy
dokonuje wyboru Podwykonawcy prac badawczych w trakcie realizacji Projektu, obowiązkowo po uwzględnieniu
podanych cech. Konsorcjant biznesowy zobowiązany jest do zastosowania, określonych we wzorze umowy o
dofinansowanie obowiązującej dla konkursu, zasad wyboru Podwykonawców.
Konsorcjant biznesowy nie może realizować zadań w Projekcie w charakterze podwykonawcy, zaś Beneficjent nie może
być podwykonawcą w zadaniach realizowanych przez Konsorcjanta biznesowego.
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17) Czy jest dopuszczalne jednoczesne zawarcie z kierownikiem danego zadania umowy o pracę - w zakresie realizacji
zadań administracyjnych (zarządczych) oraz umowy o dzieło - w zakresie dotyczącym zadań merytorycznych? Czy
jedna osoba może być kierownikiem dwóch projektów, których wnioski będą złożone w konkursie?
Odpowiedź
Jeżeli taka forma zatrudnienia jest zgodna z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, Instytucja Pośrednicząca będzie ją
uznawała za wydatek kwalifikowany w projekcie.
Zwracamy jednak uwagę, że zgodnie z przepisami prawa pracy oraz ugruntowanym orzecznictwem sądów z tym samym
pracownikiem w zakresie wykonywania tego samego rodzaju pracy pracodawca może pozostawać w jednym stosunku
pracy. Również zawarcie przez pracodawcę umowy cywilnoprawnej z pracownikiem zatrudnionym w pełnym wymiarze
czasu pracy, przewidującej wykonywanie po godzinach pracy tego samego rodzaju może stanowić naruszenie zapisów
Kodeksu Pracy.
18) Czy w projekcie w ramach działania 1.3.1 mogą wystąpić przepływy finansowe pomiędzy konsorcjantem naukowym
a konsorcjantem biznesowym?
Odpowiedź
Projekt w ramach konkursu 1.3.1 może być realizowany w 2 wariantach:
- wkład własny konsorcjanta biznesowego jest wnoszony w postaci środków pieniężnych, przelewanych na konto
beneficjenta - w takich przypadku przepływ środków jest pomiędzy konsorcjantem biznesowym a jednostką
naukową lub
- wkład własny konsorcjanta biznesowego jest wnoszony poprzez realizację części zadań w projekcie - wtedy
pomiędzy partnerami w projekcie nie ma przepływów finansowych, ponieważ każdy z nich rozlicza się we
własnym zakresie z dostawcami usług.
Możliwy jest też wariant trzeci, stanowiący kombinację opisanych powyżej sytuacji - część wkładu własnego konsorcjanta
biznesowego jest wnoszona w postaci pieniężnej, część poprzez realizację zadań w projekcie.
19) Czy koszty rejestracji produktu leczniczego, będącego przedmiotem realizacji projektu w ramach konkursu, są
kosztami kwalifikowanymi, podlegającymi dofinansowaniu?
Odpowiedź
W ramach konkursu możliwe jest wyłącznie kwalifikowanie wydatków zgodnych z Katalogiem kosztów kwalifikowanych
dla projektów składanych w ramach Działania 1.3 POIG związanych z realizacją w projekcie badań przemysłowych prac
rozwojowych - co wchodzi w zakres badań przemysłowych oraz prac rozwojowych zostało zdefiniowane w dokumentacji
konkursowej.
Rejestracja produktu leczniczego nie mieści się w zakresie możliwych do sfinansowania w ramach projektu prac
badawczych, w związku z tym koszty rejestracji produktu leczniczego nie mogą stanowić kosztów kwalifikowanych.
20) Czy w budżecie programu 1.3.1 koszty ogólne (narzuty) nalicza się również od zakupu (amortyzacji) aparatury?
Odpowiedź
W kategoria O (koszty ogólne) Katalogu kosztów kwalifikowanych dla projektów składanych w ramach Działania 1.3 POIG
mogą być rozliczane rzeczywiście poniesione koszty związane z zarządzaniem projektem do wysokości 17% dla
beneficjenta oraz 6 % dla konsorcjanta biznesowego kosztów kwalifikowanych wykazanych w pozostałych kategoriach
kosztów.
21) Czy podczas realizacji projektu pracownik naukowy uczelni otrzymuje wynagrodzenie tylko z projektu czy też
wynagrodzenie bazowe z uczelni a dodatkowe wynagrodzenie z projektu?
Odpowiedź
Wynagrodzenie wypłacane pracownikowi uczelni musi być zgodne z przepisami prawa oraz regulaminem wynagrodzeń
obowiązującym na danej uczelni.
Zwracam jednak uwagę, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 w ramach kosztów wynagrodzeń mogą być rozliczane m.in.:
a) wynagrodzenie zasadnicze, premie i nagrody, w tym premie o charakterze uznaniowym, wynikające z
regulaminu wynagrodzeń danej instytucji, ustalającego jednolite zasady dla wszystkich pracowników (także tych
niezaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych z PO IG);
b) dodatek zadaniowy lub funkcyjny za zadania lub funkcje w projekcie, pod warunkiem, że wynagrodzenie
zasadnicze pracownika otrzymującego dodatek zadaniowy lub funkcyjny nie jest finansowane ze środków
projektu współfinansowanego z PO IG.
22) W harmonogramie rzeczowo-finansowym kolumna nr 6 z kategorii (O) należy wpisywać zgodnie z katalogiem kosztów
szczegółowo np. ile wynoszą koszty wynajmu, ile koszty administracyjne?
Odpowiedź
Tak, należy podawać planowane wielkości poszczególnych rodzajów kosztów: koszty wynajmu, koszty administracyjne itp.
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23) Mamy dużego przedsiębiorcę oraz publiczną organizację badawczą (POB). Każdy z podmiotów realizuje jedno zadanie
badawcze klasyfikowane jako badania przemysłowe. Konsorcjum nie decyduje się korzystać z bonusów zwiększających
dofinansowanie. Zostaje ono na poziomie bazowym – 50%.
Koszt kwalifikowany zadania POB – 100.
Koszt kwalifikowany zadania przedsiębiorcy – 50.
Poziom dofinansowania do zadania POB – 50%.
Konieczny do wniesienia wkład = 50.
Przedsiębiorca wnosi go poprzez koszt realizowanego przez siebie zadania (jego koszt kwalifikowany = 50 konieczny do wniesienia wkład).
Czy powyższe rozumowanie jest poprawne? Jeśli nie, proszę o podanie, o jakiej wysokości kosztów kwalifikowanych
zadanie powinien zrealizować przedsiębiorca, aby prawidłowo wnieść wkład do wyżej zdefiniowanego zadania POB
(koszt 100, badania przemysłowe, bazowe dofinansowanie 50%) – zakładając, że wkład ma zostać wniesiony czysto
poprzez realizację własnych zadań badawczych przedsiębiorcy.
Odpowiedź
W podanym przykładzie koszt całkowity projektu to 100 + 50 = 150. Dofinansowanie wynosi 50%, czyli jednostka naukowa
otrzymuje dofinansowanie w wysokości 75, natomiast konsorcjant biznesowy musi wnieść wkład własny w wysokości 75.
Może to zrobić poprzez realizację zadania, wtedy wkład własny jest równy poniesionym przez niego kosztom
kwalifikowanym (=75) lub poprzez wniesienie środków pieniężnych (=75), lub częściowo poprzez realizację zadania
(np. w kwocie kosztów kwalifikowalnych = 50) i wniesienie środków pieniężnych (= 25).
24) Czy wykonanie aparatury badawczej przez partnera przemysłowego może być traktowane jako jego wkład
w realizację projektu?
Odpowiedź
W ramach projektu można rozliczyć koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania
badań w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu. Jeżeli aparatura naukowo-badawcza i inne
urządzenia nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu przez całkowity okres ich użytkowania, są to koszty
amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych, obliczone na podstawie
przepisów o rachunkowości. W związku z powyższym, jeżeli wykonanie aparatury badawczej przez konsorcjanta
biznesowego jest niezbędne do realizacji projektu oraz aparatura ta będzie wykorzystywana na potrzeby realizacji projektu
przez całkowity okres użytkowania, to wykonanie takiej aparatury może być traktowane jako wkład finansowy
konsorcjanta biznesowego. Ponadto koszty poniesione przez konsorcjanta biznesowego na wykonanie aparatury
badawczej muszą być zgodne z Katalogiem kosztów kwalifikowanych dla projektów składanych w konkursie w 2012 r.
w ramach Działania 1.3 POIG.
25) Czy przedsiębiorca może odpracować swoją cześć w ramach realizacji harmonogramu projektu i jak wtedy będzie
wyglądać sprawa rozliczeń kosztów kwalifikowanych?
Odpowiedź
Wkład finansowy konsorcjanta biznesowego może być wniesiony w formie pieniężnej lub poprzez realizację części zadań w
projekcie. Jeśli wkład finansowy jest wnoszony przez konsorcjanta biznesowego poprzez realizację części zadań w
projekcie to w takiej sytuacji jest on równy wydatkom kwalifikowanym ponoszonym przez konsorcjanta biznesowego w
związku z realizacją projektu - wydatki te muszą być zgodne z Katalogiem kosztów kwalifikowanych dla projektów
składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 POIG. Ponoszone (w związku z realizacją zadań w projekcie)
koszty konsorcjant biznesowy będzie wykazywał we wniosku o płatność - analogicznie jak beneficjent, tylko nie będzie
otrzymywał dofinansowania z Instytucji Pośredniczącej.
26) W harmonogramie rzeczowo-finansowym, kolumna nr 6 z kategorii (W) wpisywać należy zgodnie z katalogiem
kosztów tylko rodzaj umów zawieranych z wykonawcami projektu, czy należy dokładnie podawać imię i nazwiska
wykonawców, rodzaj zatrudnienia, osobno wynagrodzenie dla każdego?. Czy pracownicy pomocniczy muszą być
podani personalnie i ich wynagrodzenia osobno ?
Odpowiedź
W harmonogramie należy podawać jedynie kwotę ogólną wynagrodzeń personelu badawczego, bez podziału
na stanowiska/osoby/rodzaje umów.
27) W harmonogramie rzeczowo-finansowym, kolumna nr 6 z kategorii (Op) należy wpisywać zgodnie z katalogiem
kosztów szczegółowo np. ile przeznaczamy na materiały, delegacje, konferencje ? Czy należy wymieniać każdą
pozycję?
Odpowiedź
Tak, w kategorii należy podać budżet poszczególnych rodzajów kosztów, czyli np: koszty związane z promocją, zakupem
materiałów itp., nie jest natomiast konieczne dalsze uszczegółowianie tych pozycji.
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28) W jaki sposób następuje realizacja projektu od strony finansowej, tzn. od czego zależy czy Beneficjent będzie
finansowany na zasadzie zaliczki czy też refundacji? Kiedy wpływa na konto pierwsze zaliczka? Czy zaraz po
podpisaniu umowy?
Odpowiedź
Zgodnie z par. 5 pkt. 14 umowy o dofinansowanie wypłata dofinansowania następuje w formie:
- refundacji albo
- zaliczki albo
- obu powyższych formach.
Decyzja o formie finansowania projektu należy do beneficjenta.
Wypłata zaliczki następuje na podstawie złożonego przez beneficjenta wniosku o płatność zaliczkową - jeżeli beneficjent
złoży wniosek o płatność zaliczkową niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie, to wypłata nastąpi po upływie
ok. 2-3 tygodni.
Zwracamy również uwagę, że zgodnie z par. 8 pkt. 2 umowy o dofinansowanie pierwsza płatność zaliczkowa nie może
przekroczyć 50% łącznej kwoty dofinansowania, a zgodnie z par. 8 pkt. 8 umowy o dofinansowanie wniosek o płatność
rozliczający transzę zaliczki w całości beneficjent zobowiązany jest złożyć w terminie 120 dni od dnia jej przekazania na
rachunek bankowy. Rozliczenie zaliczki polega na wykazaniu we wniosku o płatność kosztów kwalifikowanych lub na
zwrocie niewykorzystanych środków. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na pełną kwotę transzy zaliczki lub w
ww. terminie, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach tej transzy, nalicza się odsetki jak dla
zaległości podatkowych, liczona od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność rozliczającego daną
transzę zaliczki.
29) Czy w odniesieniu do kosztów ogólnych z limitem 17%/6% konieczne jest przedstawienie metodologii obliczania
poszczególnych kosztów (np. w ramach projektu koszt telefonu, internetu rozliczany jest jako 30%, a np. koszt
sprzątania, ochrony itp. 15%) czy też beneficjent po prostu deklaruje wysokość i to wystarcza?
Odpowiedź
Kategoria kosztów ogólnych nie jest kategorią rozliczaną za pomocą ryczałtu - w kategoria O (koszty ogólne) mogą być
rozliczane rzeczywiście poniesione koszty związane z zarządzaniem projektem do wysokości 17% dla beneficjenta oraz 6 %
dla konsorcjanta biznesowego ich kosztów kwalifikowanych wykazanych w pozostałych kategoriach kosztów. Rozliczane
w projekcie koszty ogólne powinny być określone zgodnie z należycie uzasadnioną i rzetelną metodologią
(np. przy kosztach sprzątania udział powierzchni wykorzystywanej do realizacji projektu).
30) W konkursie 1.3.1 całość dofinansowania jest pomocą de minimis dla przedsiębiorcy, a w jaki sposób jest rozliczana:
jako zaliczki czy refundacja?
Odpowiedź
Środki finansowe przekazywane beneficjentowi stanowią w całości pomoc publiczną dla konsorcjanta biznesowego.
Dofinansowanie jest udzielane wyłącznie beneficjentowi, a forma jego wypłaty (zaliczka, refundacja lub obie ww. formy)
jest określana przez beneficjenta. Instytucja Pośrednicząca nie udziela konsorcjantowi biznesowemu dofinansowania,
zarówno w formie dotacji celowej jak i płatności ze środków EFRR.
31) Co może wchodzić w skład wkładu własnego po stronie przedsiębiorcy? Czy może to być: wycenione godziny pracy,
wyceniony know-how spółki, posiadana licencja?
Odpowiedź
Wkład finansowy konsorcjanta biznesowego może być wniesiony w formie pieniężnej lub poprzez realizację części zadań
w projekcie. Jeśli wkład finansowy jest wnoszony przez konsorcjanta biznesowego poprzez realizację części zadań
w projekcie to w takiej sytuacji jest on równy wydatkom kwalifikowanym ponoszonym przez konsorcjanta biznesowego
w związku z realizacją projektu - wydatki te muszą być zgodne z Katalogiem kosztów kwalifikowanych dla projektów
składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 POIG.
W przypadku wynagrodzeń są to rzeczywiście koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym
składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac
rozwojowych, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją Projektu objętego pomocą.
Jeśli chodzi o know-how spółki oraz posiadane licencje, to zgodnie z powyższym Katalogiem kosztów kwalifikowalnych dla
projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 PO IG w ramach kategorii E kosztem kwalifikowanym
są koszty wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy
technicznej zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych.
Wniesienie przez konsorcjanta biznesowego aportem certyfikacji/licencji nie stanowi wkładu finansowego konsorcjanta
biznesowego, ponieważ nie spełnia warunków kwalifikowalności określonych w Katalogu kosztów kwalifikowanych… (nie
jest zakupiony lub użytkowany na podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych).
Natomiast możliwe jest rozliczanie w projekcie kosztów amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, proporcjonalnie
do ich wykorzystania w projekcie.
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32) Czy koszty materiałów użytych do realizacji projektu takich jak np.: odczynniki chemiczne czy surowce wyjściowe
do produkcji będące na stanie magazynu i użyte w czasie trwania projektu (dowód w postaci dokumentów rozchodu
z magazynu) zaliczają się do kosztów kwalifikowanych? Materiały te zostały zakupione do magazynu przed złożeniem
wniosku. Czy powyższe materiały aby zaliczyć do kosztów kwalifikowanych należy kupić również najwcześniej
po złożeniu wniosku?
Odpowiedź
Realizacja projektu nie może zostać rozpoczęta przed rozpoczęciem okresu kwalifikowalności wydatków, tj. wydatki mogą
być kwalifikowane (projekt może zostać rozpoczęty) po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku poniesienia
jakichkolwiek wydatków przed rozpoczęciem okresu kwalifikowalności wydatków (dniem złożenia wniosku
o dofinansowanie) wszelkie koszty w ramach projektu zostaną uznane za niekwalifikowane. Rozpoczęcie projektu należy
interpretować zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (5.3 podrozdział 3 - Warunki kwalifikowalności wydatków w
projektach realizowanych w ramach programów pomocy publicznej). W związku z tym materiały zakupione przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie nie mogą stanowić kosztu w projekcie, ponieważ nie spełniają powyższych zasad.
33) Czy możliwa jest realizacja zadania przez Beneficjenta (Instytucję Naukową), ale miejscem realizacji jest siedziba
Konsorcjanta biznesowego? Konsorcjant Biznesowy posiada odpowiednią infrastrukturę oraz część wyposażenia do
prowadzenia badań. Beneficjent będzie realizował badania w siedzibie Konsorcjanta z wykorzystaniem również
własnej aparatury naukowej. Czy w takim przypadku wkładem Konsorcjanta biznesowego może być koszt związany
z amortyzacją używanego sprzętu, utrzymaniem pomieszczeń oraz wykonawstwem części oprzyrządowania stanowisk
badawczych?
Odpowiedź
Wkład finansowy konsorcjanta biznesowego może zostać wniesiony poprzez wpłatę środków pieniężnych, realizację części
zadań w projekcie, lub w częściowo poprzez wpłatę środków pieniężnych, a częściowo poprzez realizację zadań. Wydatki
ponoszone przez konsorcjanta muszą być zgodne z Katalogiem kosztów kwalifikowanych dla projektów składanych w
konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 POIG. Ponoszone (w związku z realizacją zadań w projekcie) koszty konsorcjant
biznesowy będzie wykazywał we wniosku o płatność - analogicznie jak beneficjent, tylko nie będzie otrzymywał
dofinansowania z Instytucji Pośredniczącej. Wydatek kwalifikowany stanowią koszty amortyzacji sprzętu
wykorzystywanego na potrzeby realizacji projektu odpowiadające okresowi ich użytkowania, koszty utrzymania
pomieszczeń niezbędnych do realizacji projektu oraz koszty wykonania przez konsorcjanta biznesowego oprzyrządowania
stanowisk badawczych jeśli są niezbędne do realizacji projektu oraz to oprzyrządowanie będzie wykorzystywane na
potrzeby realizacji projektu przez całkowity okres użytkowania. Powyższe koszty mogą być traktowane jako wkład
finansowy konsorcjanta biznesowego.
34) Czy konsorcjant biznesowy może zrealizować wkład własny projektu poprzez udostępnienie jednostce naukowej
prototypu, który będzie następnie przez jednostkę naukową rozwijany i na jego podstawie powstaną algorytmy
badań?
Odpowiedź
Wkład finansowy konsorcjanta biznesowego może być wniesiony w formie pieniężnej lub poprzez realizację części zadań w
projekcie. Jeśli wkład finansowy jest wnoszony przez konsorcjanta biznesowego poprzez realizację części zadań w
projekcie to w takiej sytuacji jest on równy wydatkom kwalifikowanym ponoszonym przez konsorcjanta biznesowego w
związku z realizacją projektu - wydatki te muszą być zgodne z Katalogiem kosztów kwalifikowanych dla projektów
składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 POIG.
Zgodnie z powyższym Katalogiem... w ramach kategorii A kwalifikowane są koszty aparatury naukowo-badawczej i innych
urządzeń służących do wykonywania badań w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu. Jeżeli
aparatura naukowo-badawcza i inne urządzenia nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu przez całkowity
okres ich użytkowania, są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji badań przemysłowych lub prac
rozwojowych, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości.
Ponadto zgodnie z Katalogiem kosztów kwalifikowalnych dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach
Działania 1.3 PO IG w ramach kategorii E kosztem kwalifikowanym są koszty wartości niematerialnych i prawnych w
formie patentów, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej zakupionych lub użytkowanych na podstawie
licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych.
35) W instrukcji dotyczącej wypełniania studium wykonalności jest ograniczenie do 7 zadań badawczych natomiast w
szkoleniu nt. wypełniania wniosków uzyskaliśmy informację, że może być do 10 zadań badawczych. W naszym
wniosku przewidujemy 8 zadań badawczych, czy nie będzie to potraktowane jako błąd formalny?
Odpowiedź
Zaplanowanie przez Państwa 8 zadań badawczych nie będzie potraktowane jako błąd formalny. Ograniczenie liczby zadań
jest jedynie zaleceniem/prośbą z naszej strony, ponieważ zbyt duża liczba zadań utrudnia rozliczanie projektu.
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36) Na szkoleniu 26 września została przekazana informacja, że należy sporządzać 2 wnioski jeden dla lidera a 2 dla
przedsiębiorcy. Natomiast na szkoleniu 28 września była już mowa, że wydatki przedsiębiorcy mają się znaleźć
we wniosku lidera. Która opcja jest tą właściwą?
Odpowiedź
Wniosek o płatność do Instytucji Pośredniczącej składa beneficjent, umieszczając w nim wydatki swoje oraz konsorcjant
biznesowego (jeśli dotyczy). Zgodnie z umową są Państwo zobowiązani do złożenia wniosku o płatność w terminie 15 dni
od zakończenia miesiąca kalendarzowego, jeżeli zostały poniesione w nim wydatki i mogą one zostać w pełni
udokumentowane lub raz na kwartał, w terminie 15 dni od dnia zakończenia kwartału kalendarzowego, jeśli nie zostały
w tym kwartale poniesione wydatki lub nie mogą one zostać w pełni udokumentowane.
We wniosku o płatność będą musieli Państwo oznaczyć wydatki poniesione przez beneficjenta oraz konsorcjant
biznesowego (np. przez umieszczenie takiej informacji w opisie danej pozycji), tak aby można je było łatwo zidentyfikować.
Nie ma natomiast konieczności składania osobnych wniosków dla wydatków poniesionych przez każdego z partnerów.
37) Przedmiotem projektu ma być wykonanie oprogramowania do pewnego urządzenia, które jest już w posiadaniu
Konsorcjanta biznesowego. Czy to urządzenie, do którego w ramach projektu będzie dorabiane oprogramowanie,
można zaliczyć do wartości niematerialnych w projekcie i czy w takim przypadku można tę wartość wnieść do
projektu? Jeżeli tak, to jak wycenić to urządzenie, na jakiej podstawie? Wartość tego urządzenia zdaniem
przedsiębiorcy określa oprogramowanie, które jest w nim zainstalowane (a nie samo urządzenie i podzespoły w nim
zainstalowane)?
Odpowiedź
Wkład finansowy konsorcjanta biznesowego może być wniesiony w formie pieniężnej lub poprzez realizację części zadań
w projekcie. Jeśli wkład finansowy jest wnoszony przez konsorcjanta biznesowego poprzez realizację części zadań
w projekcie to w takiej sytuacji jest on równy wydatkom kwalifikowanym ponoszonym przez konsorcjanta biznesowego
w związku z realizacją projektu - wydatki te muszą być zgodne z Katalogiem kosztów kwalifikowanych dla projektów
składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 POIG.
Zgodnie z powyższym Katalogiem kosztów kwalifikowalnych dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach
Działania 1.3 PO IG w ramach kategorii E kosztem kwalifikowanym są koszty wartości niematerialnych i prawnych w
formie patentów, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej zakupionych lub użytkowanych na podstawie
licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych.
Jeżeli wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej nie
są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu przez całkowity okres ich użytkowania, są to koszty amortyzacji
odpowiadające okresowi realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych, obliczone na podstawie przepisów o
rachunkowości.
38) Wynikiem projektu ma być aparatura kontrolno - pomiarowa, w której skład będzie wchodził zestaw głowic
pomiarowych za ok. 15 tys. euro - będą one integralną częścią gotowego systemu. Czy koszt tych głowic mamy opłacić
z pozycji Op (jako materiały do wykonania urządzenia i uzyskać od razu 100% refundacji poniesionego kosztu) czy
mamy je amortyzować? Czy w przypadku konieczności amortyzacji można tak ustalić czas (ratę) amortyzacji, aby
głowice te zamortyzowały się w trakcie trwania projektu (są one przeznaczone do wykonania projektu)?
Odpowiedź
Jeśli głowice będą wchodziły w skład urządzenia to ich koszt należy uwzględnić w ramach kategorii Op (jako materiały do
wytworzenia urządzenia).
39) Co dzieje się z urządzeniami zakupionymi w ramach projektu ? Mogą zostać u przedsiębiorcy?
Odpowiedź
Zgodnie z Katalogiem kosztów kwalifikowanych dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3
POIG kosztem kwalifikowanym są "Koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania
badań w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji Projektu objętego pomocą. Jeżeli aparatura naukowobadawcza i inne urządzenia nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji Projektu objętego pomocą przez całkowity okres
ich użytkowania, są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych,
obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości." Po zakończeniu projektu urządzenia zakupione w ramach projektu
pozostają u tego członka konsorcjum, który dokonał ich zakupu.
40) Czy jednostka badawczo rozwojowa ma obowiązek wniesienia wkładu pieniężnego do projektu?
Odpowiedź
Beneficjent, tj. jednostka naukowa, nie wnosi wkładu własnego. Wkład własny, w zamian za 100% praw majątkowych do
wyników uzyskanych w projekcie, zobowiązany jest zapewnić (z własnych środków) konsorcjant biznesowy. Jego wielkość
powinna być adekwatna do poziomu intensywności wsparcia wyliczonego zgodnie z dopuszczalną intensywnością pomocy
publicznej dla danego typu przedsiębiorcy na poszczególne rodzaje prac B+R.

str. 8

41) Mam pytanie odnośnie finansowania projektu. Przedstawię je na przykładzie, gdyż będzie mi łatwiej przekazać o co mi
chodzi. Konsorcjum, przedsiębiorstwo inne niż MSP; wartość projektu 100 000 zł czyli:
- 75 000 zł dofinansowania z NCBR, z tego 50 000 na badania przemysłowe i 25 000 na prace rozwojowe
- 25 000 zł wkładu konsorcjanta biznesowego.
Czy tak ogólnie wygląda rozliczenie? Czy jednostka naukowa powinna też mieć jakiś wkład własny? Czy konsorcjant
biznesowy może włożyć cały wkład własny (25 000) w postaci np. rbh lub innych kosztów czy musi jakąś część
przekazać w gotówce?
Odpowiedź
Finansowanie projektu na zaprezentowanym przykładzie (uwzględniając wartość projektu na poziomie 100 000 PLN w tym
np. koszt badań przemysłowych 80 000 PLN, koszt prac rozwojowych 20 000 PLN) wygląda następująco:
- badania przemysłowe: 80 000 x 50% = 40 000 tj. dofinansowanie stanowi 40 000 PLN, pozostała kwota 40 000 PLN
stanowi wkład własny przedsiębiorcy
- prace rozwojowe: 20 000 x 25% = 5 000 tj. dofinansowanie stanowi 5 000 PLN , pozostała kwota 15 000 PLN stanowi
wkład własny przedsiębiorcy
Beneficjent - jednostka naukowa otrzymuje dofinansowanie w wysokości 45 000 PLN natomiast konsorcjant biznesowy przedsiębiorca nie otrzymuje dofinansowania i jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego stanowiącego różnicę
między całkowitymi wydatkami kwalifikowanymi, a otrzymanym dofinansowaniem w wysokości 55 000 PLN.
Wkład własny w wysokości 55 000 PLN konsorcjant biznesowy może wnieść poprzez realizację części zadań w projekcie
(wtedy jego wysokość jest równa sumie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez niego w związku z realizacją
projektu), lub poprzez przekazanie środków pieniężnych do beneficjenta. Możliwy jest też wariant łączący opisane powyżej
sposoby, tzn. przedsiębiorca może realizować zadanie w wysokości np. 15 000 PLN kosztów kwalifikowanych oraz wnieść
wkład w wysokości pozostałych 40 000 PLN w formie pieniężnej.
W ramach realizowanych przez siebie zadań konsorcjant biznesowy nie otrzymuje dofinansowania, poniesione koszty
kwalifikowane składają się na ogólną sumę wymaganego wkładu władnego przedsiębiorcy. Jednostka naukowa nie wnosi
wkładu własnego. Wkład własny jest zobowiązany zapewnić konsorcjant biznesowy w zamian za 100% praw majątkowych
do wyników przeprowadzonych badań przemysłowych i prac rozwojowych.
42) Czy koszty materiałów użytych do realizacji projektu takich jak np.: odczynniki chemiczne czy surowce wyjściowe do
produkcji muszą być kupowane w ilościach tylko pod projekt, który będzie dofinansowany, czy mogą być kupowane w
większych ilościach, również na potrzeby innych projektów a kosztami kwalifikowanymi będą dokumenty rozchodu z
magazynu pod dofinansowany projekt? Chodzi o to, że materiały w postaci surowców czy odczynników kupowane
jednostkowo w mniejszych ilościach są znacznie droższe niż takie same kupowane w dużych partiach nie mówiąc już o
osobnym fakturowaniu tych samych materiałów na bieżące potrzeby firmy.
Odpowiedź
Materiały używane do realizacji projektu mogą być kupowane w większych ilościach (zgodnie z ogólnymi potrzebami
jednostki), natomiast jako koszt kwalifikowany w projekcie mogą być wykazywane materiały w ilościach
wykorzystywanych w projekcie. W takim przypadku niezbędna jest faktura potwierdzająca zakup całej partii oraz
dokument rozchodu z magazynu potwierdzający pobranie materiałów do projektu oraz wielkość kosztów kwalifikowanych
w projekcie. Zwracam jednak uwagę, że realizacja projektu nie może zostać rozpoczęta przed rozpoczęciem okresu
kwalifikowalności wydatków, tj. wydatki mogą być kwalifikowane (projekt może zostać rozpoczęty) po dniu złożenia
wniosku o dofinansowanie. W przypadku poniesienia jakichkolwiek wydatków przed rozpoczęciem okresu
kwalifikowalności wydatków (dniem złożenia wniosku o dofinansowanie) wszelkie koszty w ramach projektu zostaną
uznane za niekwalifikowane. Rozpoczęcie projektu należy interpretować zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
(5.3 podrozdział 3 - Warunki kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach programów pomocy
publicznej). W związku z tym materiały zakupione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie mogą stanowić kosztu
w projekcie, ponieważ nie spełniają powyższych zasad.
43) Jeśli wynalazek jest zgłaszany podczas realizacji prac z kategorii badań przemysłowych, to intensywność wsparcia dla
kosztów związanych ze zgłoszeniem wynalazku jest inna, niż gdyby taki wynalazek był zgłaszany podczas realizacji
działań z kategorii prac rozwojowych. Czy dobrze to zrozumiałem?
Odpowiedź
Jeśli zgłoszenie patentowe jest dokonywane podczas realizacji badań przemysłowych to należy przyjąć dla tych kosztów
poziom dofinansowania określony dla badań przemysłowych. Natomiast jeśli zgłoszenie patentowe jest dokonywane
podczas realizacji prac rozwojowych to należy przyjąć dla tych kosztów poziom dofinansowania określony dla tych prac.
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44) Mamy pytanie dot. rozkładu % kosztów Konsorcjanta i podwykonawcy Konsorcjanta:
Konsorcjant całość wkładu własnego planuje wnieść poprzez realizację zadań w projekcie. Znaczna część kosztów
będzie poniesiona na usługi doradcze (zlecone na zewnątrz) dla podmiotu zagranicznego. Czy nie ma przeciwwskazań,
aby np. w przypadku gdy my wnosimy wkład na poziomie 8 mln (poprzez prace realizowane w projekcie - 20% na
badania przemysłowe + 55% na prace rozwojowe), 6 mln było przeznaczone na prace wykonywane przez naszego
podwykonawcę? Czy jest jakieś ograniczenie % kosztów ponoszonych wówczas przez podwykonawcę?
Odpowiedź
Zarówno konsorcjant biznesowy jak i beneficjent może zatrudnić podwykonawcę do wykonania określonych usług,
a wysokość kosztów przeznaczonych na prace B+R powierzone podwykonawcy nie została ograniczona. We wniosku
o dofinansowanie należy uwzględnić informację, że zaplanowano zatrudnienie zewnętrznego podwykonawcy wraz
ze wskazaniem go w przypadku, gdy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie została zawarta z podwykonawcą
warunkowa umowa na wykonanie określonych usług badawczych, jak i w przypadku, gdy dany podmiot zewnętrzny nie
został jeszcze wyłoniony, ale w dokumentacji projektowej określono cechy podmiotu któremu powierzona zostanie
realizacja prac B+R dotyczące potencjału kadrowego, wymaganego doświadczenia w realizacji badań przemysłowych
i prac rozwojowych oraz wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych. W drugim
przypadku konsorcjant biznesowy dokonuje wyboru podwykonawcy prac badawczych w trakcie realizacji projektu,
obowiązkowo po uwzględnieniu podanych cech. Konsorcjant biznesowy zobowiązany jest do zastosowania, określonych
we wzorze umowy o dofinansowanie obowiązującej dla konkursu, zasad wyboru podwykonawców. Należy przy tym mieć
na uwadze, iż konsorcjant biznesowy nie może realizować zadań w projekcie w charakterze podwykonawcy,
zaś beneficjent nie może być podwykonawcą w zadaniach realizowanych przez konsorcjanta biznesowego.
45) Czy koszty zgłoszenia patentowego można wliczyć do projektu jak np. "koszty certyfikacji rezultatu Projektu"?
Odpowiedź
Zgodnie z Katalogiem kosztów kwalifikowanych dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3
POIG w kategorii E można kwalifikować koszty bezpośrednio związane z postępowaniami dotyczącymi uzyskania praw
własności przemysłowej. Zwracam uwagę, że koszty związane z postępowaniami dotyczącymi uzyskania praw własności
przemysłowej stanowią koszt kwalifikowany wyłącznie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców i obejmują:
- koszty poprzedzające udzielenie patentu na wynalazek, dodatkowego prawa ochronnego na wynalazek, prawa
ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w tym koszty związane ze zgłoszeniem
wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego;
- koszty tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru
użytkowego lub wzoru przemysłowego;
- koszty postępowania spornego.
46) W jaki sposób powinno odbyć się przekazanie środków finansowych do jednostki publicznej w ramach wkładu
finansowego Konsorcjanta Biznesowego na realizację projektu? Czy będzie to przekazanie wkładu bezpośrednio
jednostce publicznej, czy może to być sfinansowanie badań i zapłata dla podwykonawcy wykonującego badania dla
jednostki publicznej w ramach projektu? Czy ma być to faktura wystawiona przez jednostkę publiczną? W regulaminie
konkursu jest zapisane, że Konsorcjant biznesowy i jednostka publiczna nie mogą zlecać sobie wzajemnie zadań,
w związku z powyższym czy mogą wystawiać sobie faktury w ramach projektu jak wyżej?
Odpowiedź
Wkład finansowy własny konsorcjanta biznesowego może zostać wniesiony na dwa sposoby: poprzez przekazanie środków
pieniężnych na rachunek jednostki naukowej lub poprzez realizację części zadań w projekcie. W pierwszym wariancie
środki pieniężne są przekazywanych na konto beneficjenta na podstawie: noty księgowej, wniosku o płatność lub
podobnego dokumentu określonego w umowie konsorcjum, stanowiącego podstawę do przekazania środków przez
konsorcjanta biznesowego do jednostki naukowej. Podstawą rozliczenia nie powinna być faktura, ponieważ partnerzy
w ramach konsorcjum nie mogą zlecać sobie wzajemnie usług. Obaj partnerzy powinni posiadać dowód przepływu
środków finansowych dot. wkładu własnego (tj. potwierdzenie przelewu, wyciąg z konta bankowego itp.).
47) Kto może zarządzać projektem (być Project managerem)? Czy może być to osoba z firmy zewnętrznej? Czy koszty tego
typu zaliczamy do kosztów ogólnych i jaką kwotę można na to przeznaczyć (% dofinansowania)?
Odpowiedź
Decyzja, kto będzie zarządzał projektem należy do beneficjenta. Koszty związane z zarządzaniem projektem należy zaliczyć
do Kategorii O (koszty ogólne). Zgodnie z Katalogiem kosztów kwalifikowanych dla projektów składanych w ramach
Działania 1.3 POIG nie występuje żadne ograniczenie dotyczące wielkości kosztów związanych w zarządzaniem projektem.
Zwracam jednak uwagę, że obowiązują limity dla samej Kategorii O - koszty ogólne mogą wynieść do 17% dla beneficjenta
oraz 6 % dla konsorcjanta biznesowego kosztów kwalifikowanych wykazanych przez danego członka konsorcjum
w pozostałych kategoriach kosztów.

str. 10

48) W związku z tym, że chcemy się ubiegać o premię w konkursie i zwiększenie intensywności pomocy o 15% dla badań
przemysłowych mamy pytanie dotyczące wkładu własnego Konsorcjanta Biznesowego. Jesteśmy średnim
przedsiębiorcą wchodzącym w skład Konsorcjum, gdzie dofinansowanie na badania przemysłowe wynosi 60%.
We wniosku zadeklarujemy i wykonamy założenia dotyczące wypłaty premii. W związku z powyższym dofinansowanie
na powyższe badania wzrośnie do 75%. Czy we wniosku Konsorcjant Biznesowy może wówczas wykazać wkład
finansowy w projekcie na poziome 25% czy 40%?
Odpowiedź
Jeżeli spełniają Państwo warunki uzyskania premii (tj. zwiększonej intensywności wsparcia, zgodnie z § 15 pkt. 3
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu
udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju), w wyniku
której poziom Państwa dofinansowanie wzrośnie do 75%, wkład finansowy jaki muszą Państwo zapewnić w projekcie
wyniesie 25%.
49) Na jakiej podstawie mogą być ustalane stawki wynagrodzenia dla pracowników biorących udział w projekcie?
Czy i w jakim stopniu mogą one odbiegać od stawek ustalonych w regulaminie/innym dokumencie regulującym stawki
za pracę pracodawcy oraz w jakim stopniu stawki te powinny być zgodne ze stawką wg. której pracownik pracuje
obecnie?
Odpowiedź
Wynagrodzenie wypłacane pracownikowi jednostki musi być zgodne z przepisami prawa i regulaminem wynagrodzeń
obowiązującym w danej jednostce oraz zgodne ze stawkami rynkowymi.
Ponadto, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013 w ramach kosztów wynagrodzeń mogą być rozliczane m.in.:
a) wynagrodzenie zasadnicze, premie i nagrody, w tym premie o charakterze uznaniowym, wynikające z regulaminu
wynagrodzeń danej instytucji, ustalającego jednolite zasady dla wszystkich pracowników (także tych niezaangażowanych
w realizację projektów współfinansowanych z POIG);
b) dodatek zadaniowy lub funkcyjny za zadania lub funkcje w projekcie, pod warunkiem, że wynagrodzenie zasadnicze
pracownika otrzymującego dodatek zadaniowy lub funkcyjny nie jest finansowane ze środków projektu
współfinansowanego z POIG.
Ponadto, zgodnie z powyższymi Wytycznymi... wydatki kwalifikowane muszą być dokonywane w sposób oszczędny, to jest
poniesione przy zachowaniu zasady osiągnięcia założonego efektu przy jak najniższych kosztach.
50) Czy w ramach kosztów promocji można uwzględnić koszty wyjazdów na konferencje (wpisowe, dojazd, noclegi)?
Odpowiedź
Koszty wyjazdów na konferencje należy uwzględniać w kategorii O (koszty ogólne), gdzie zgodnie z Katalogiem kosztów
kwalifikowanych dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 POIG należy rozliczać koszty
delegacji.
51) Co może wejść w zakres usług doradczych w projekcie? Czy kosztem kwalifikowanym są usługi doradcze bezpośrednio
związane z wdrożeniem produktu (np. doradztwo marketingowe, ustalenie ceny produktu, opracowanie strategii
wejścia na rynek)?
Odpowiedź
W ramach konkursu (zgodnie z Kryterium merytorycznym dostępu nr 4, którego opis znajduje się w Przewodniku
po kryteriach) w ramach projektu możliwe jest finansowanie wyłącznie zadań badawczych w ramach badań
przemysłowych lub prac rozwojowych, wpisujących się w definicję z art. 30 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z
dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88
Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). W związku z tym w ramach Działania 1.3.1
kwalifikowane są wydatki (w tym koszty usług doradczych) na wykonanie zadań badawczych pod warunkiem, że wpisują
się one w kategorię badań przemysłowych lub prac rozwojowych. W związku z powyższym nie stanowią koszty
kwalifikowanego koszty usług doradczych związanych z wdrożeniem produktu.
52) Czy w ramach projektu może być zatrudniony doktorant/doktor nauk spoza jednostki badawczej, która składa projekt
i będzie beneficjentem?
Odpowiedź
Do beneficjenta należy decyzja, kto ma realizować projekt. Jednak forma zatrudnienia pracowników w projekcie musi być
zgodna z przepisami prawa oraz regulaminem obowiązującym w danej jednostce, ponadto zatrudnienie pracownika musi
być merytorycznie uzasadnione i niezbędne do realizacji projektu.
53) Co się stanie jeżeli zgłoszenie patentowe zostanie odrzucone przez Urząd Patentowy?
Odpowiedź
Dofinansowanie obejmuje koszty poprawnie złożonego zgłoszenia patentowego do Urzędu Patentowego dla mikro,
małych i średnich przedsiębiorców.
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54) Czy w ramach wkładu własnego Konsorcjant biznesowy może wnieść do projektu koszty kwalifikowane (w postaci
amortyzacji) związane z posiadaną aparaturą, urządzeniami czy pomieszczeniami wykorzystywanymi na potrzeby
projektu, które będą jednocześnie odpłatnie udostępniane podmiotom nie związanym z realizowanym projektem?
Odpowiedź
Koszty odpisów amortyzacyjnych aparatury, urządzeń i pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby realizacji projektu
stanowią koszt kwalifikowany, pod warunkiem, że odpowiadają okresowi realizacji badań przemysłowych lub prac
rozwojowych i zostały obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości, a tym samym mogą one stanowić wkład
własny konsorcjanta biznesowego.
55) Czy w przypadku, gdy zakupu aparatury dokonuje jednostka badawcza, ale do jej obsługi (przynajmniej przez
większość czasu trwania projektu) niezbędny jest udział specjalistów pracujących w firmie konsorcjanta biznesowego,
urządzenie takie może stać na terenie jednostki badawczej? Czy są dodatkowe przepisy regulujące tę kwestię?
Odpowiedź
Pracownicy konsorcjant biznesowego mogą wykonywać prace badawcze niezbędne do realizacji projektu na urządzeniu
zakupionym przez beneficjenta i znajdującym się na jego terenie.
56) Czy koszt wytworzenia materiału przez beneficjenta biznesowego, który będzie podlegać badaniom, może zostać
zakwalifikowany jako wkład finansowy w Projekt?
Odpowiedź
Wkład finansowy konsorcjanta biznesowego, w przypadku gdy jest wnoszony poprzez realizację części prac badawczych w
projekcie, stanowi suma poniesionych przez niego kosztów kwalifikowalnych.
Koszty kwalifikowalne to wydatki zgodne z Katalogiem kosztów kwalifikowanych dla projektów składanych w konkursie w
2012 r. w ramach Działania 1.3 POIG, nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych w okresie kwalifikowalności
wydatków (tj. nie wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie).
Koszt wytworzenia przez konsorcjanta biznesowego materiałów zużywanych podczas realizacji projektu może stanowić
wkład finansowy, ale określając jego wysokości należy uwzględniać jedynie koszty ponoszone bezpośrednio w związku z
wytworzeniem tych materiałów i spełniające powyżej opisane kryteria (mogą to być np: koszt energii elektrycznej,
wynagrodzenia osób zatrudnionych przy ich produkcji, amortyzacja maszyn itp.).
57) Proszę o potwierdzenie informacji, że w kategorii E nie ma podanych żadnych procentowych progów, których nie
można przekroczyć w odniesieniu do całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Konsorcjanta biznesowego
interesuje zakup licencji (bardzo duży koszt w projekcie - milionowy). Zakładając, że taką licencję można nabyć na
okres dziesięciu lat, czy kosztem kwalifikowalnym będzie wartość odpowiadająca okresowi na który projekt został
napisany (np. na 3 lata)?
Odpowiedź
W kategorii E nie obowiązują żadne ograniczenia dotyczące wielkości wydatków w tej kategorii. Tak jak Pani wskazała, jeśli
zakup licencji jest dokonany na okres 10 lat, a projekt (do realizacji którego ta licencja jest wykorzystywana) trwa 3 lata,
to kosztem kwalifikowanym jest proporcjonalnie wartość licencji za okres 3 lat.
58) Czy w przypadku gdy jedno z zadań projektu (przeprowadzenie badań) jest przypisane do konsorcjanta biznesowego i
na potrzebę tego zadania zakupi się w projekcie aparaturę (którą konsorcjant będzie przechowywał w swojej siedzibie
podczas prac badawczych) to aparatura ta po zakończeniu projektu pozostaje u konsorcjanta czy musi zostać
przekazana do jednostki badawczej?
Odpowiedź
Zgodnie z Katalogiem kosztów kwalifikowanych dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3
POIG kosztem kwalifikowanym są "Koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania
badań w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji Projektu objętego pomocą. Jeżeli aparatura naukowobadawcza i inne urządzenia nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji Projektu objętego pomocą przez całkowity okres
ich użytkowania, są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych,
obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości". Po zakończeniu projektu urządzenia zakupione w ramach projektu
pozostają u tego członka konsorcjum, który dokonał ich zakupu.
59) Czy koszt studium wykonalności będzie pracą rozwojową czy badaniem przemysłowym?
Odpowiedź
Koszt studium wykonalności należy przypisać proporcjonalnie do badań przemysłowych oraz prac rozwojowych biorąc pod
uwagę udział kosztów poszczególnych badań w wydatkach kwalifikowanych w projekcie, tzn. jeśli wartość wydatków
kwalifikowanych w projekcie wynosi 100 PLN, z czego 60 PLN dotyczy badań przemysłowych a 40 prac rozwojowych,
to koszt studium wykonalności należy w 60% przypisać do badań przemysłowych i w 40% do prac rozwojowych.
60) Czy w bieżącym konkursie 1.3.1 POIG ZFŚS jest kosztem kwalifikowanym?
Odpowiedź
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013 z dnia 29 marca 2011 r. (wersja Wytycznych... obowiązująca w dniu ogłoszenia konkursu) odpisy na Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz świadczenia finansowane z ZFŚS stanowią wydatek niekwalifikowany.
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61) Czy wynagrodzenia pracowników na co dzień pracujących w przedsiębiorstwie, a biorących udział w realizacji zadań
projektu, mogą być wniesione jako aport? Jeżeli tak, to czy może to być pełna kwota ich wynagrodzenia?
Odpowiedź
Wkład finansowy konsorcjanta biznesowego może być wniesiony w formie pieniężnej lub poprzez realizację części zadań
w projekcie. Jeśli wkład finansowy jest wnoszony przez konsorcjanta biznesowego poprzez realizację części zadań
w projekcie to w takiej sytuacji jest on równy wydatkom kwalifikowanym ponoszonym przez konsorcjanta biznesowego
w związku z realizacją projektu - wydatki te muszą być zgodne z Katalogiem kosztów kwalifikowanych dla projektów
składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 POIG.
Zgodnie z powyższym Katalogiem kosztów kwalifikowalnych dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach
Działania 1.3 PO IG w ramach kategorii W kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy,
w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych
lub prac rozwojowych, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją Projektu objętego
pomocą (umowy o pracę i umowy cywilno-prawne z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej).
Ponadto, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013 w ramach kosztów wynagrodzeń mogą być rozliczane m.in.:
a) wynagrodzenie zasadnicze, premie i nagrody, w tym premie o charakterze uznaniowym, wynikające z regulaminu
wynagrodzeń danej instytucji, ustalającego jednolite zasady dla wszystkich pracowników (także tych niezaangażowanych
w realizację projektów współfinansowanych z POIG);
b) dodatek zadaniowy lub funkcyjny za zadania lub funkcje w projekcie, pod warunkiem, że wynagrodzenie zasadnicze
pracownika otrzymującego dodatek zadaniowy lub funkcyjny nie jest finansowane ze środków projektu
współfinansowanego z POIG.
62) Czy zakupy może organizować i realizować konsorcjant biznesowy i jeśli tak, to czy obowiązują przy tym przepisy dot.
zamówień publicznych?
Odpowiedź
Zakupy w ramach projektu mogą być dokonywane także przez konsorcjanta biznesowego, a tym samym będą one
stanowić jego wkład finansowy. Beneficjent jest odpowiedzialny za zapewnienie, iż konsorcjant biznesowy będzie
realizował projekt zgodnie z postanowieniami § 13 (Zamówienia publiczne) Umowy o dofinansowanie projektu.
63) Czy tak zakupiona aparatura i sprzęt może być zainstalowany w siedzibie konsorcjanta biznesowego? Czy właścicielem
tego sprzętu/aparatury może zostać konsorcjant biznesowy?
Odpowiedź
Zakupiona aparatura może zostać zainstalowana w siedzibie konsorcjanta biznesowego. Właścicielem zakupionej
aparatury jest konsorcjant biznesowy, po zrealizowaniu projektu aparatura pozostaje u tego członka konsorcjum, który
dokonał jej zakupu.
64) Czy jeśli konsorcjant biznesowy chce wykupić licencję należącą do uczelni, w której posiadanie weszła jeszcze przed
rozpoczęciem badań w ramach działania 1.3.1, to czy wtedy będzie to koszt kwalifikowany?
Odpowiedź
Zasady kwalifikowania zakupu licencji określa par. 12 pkt 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - zgodnie z rozporządzeniem "Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą
publiczną są koszty: (...) usług badawczych wykonanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów zakupionych
lub użytkowanych na podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych...".
W związku z powyższymi zapisami rozporządzenia zakupienie przez jednego z konsorcjantów licencji od drugiego
konsorcjanta nie stanowi kosztu kwalifikowanego ponieważ nie spełnia warunków kwalifikowalności określonych w
rozporządzeniu - nie jest zakupione lub użytkowane na podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach
rynkowych).
65) Konsorcjant biznesowy planuje wykazać w projekcie jako wkład własny m.in. koszt amortyzacji sprzętu, którego
wartość wynosi 200 tys. zł. Sprzęt ten ma zamiar zakupić jeszcze przed rozpoczęciem projektu (początkowo, przez
pierwsze 2 m-ce sprzęt ten ma być wykorzystywany do innego celu). Czy w związku z powyższym zakup ten powinien
zostać dokonany zgodnie z umową o dofinansowanie (tzn. min. 3 oferty, ogłoszenie na stronie itd.)? Czy zmieni się
sytuacja, jeżeli zakup zostanie dokonany po rozpoczęciu projektu (jednak również przez pierwsze 2 m-ce koszt
amortyzacji tego sprzętu ten nie będzie zaliczany w projekt)?
Odpowiedź
W przypadku zakupu przez konsorcjanta biznesowego sprzętu ze środków własnych oraz rozliczania w projekcie jedynie
amortyzacji nie są Państwo zobowiązani do stosowania zapisów umowy o dofinansowanie dotyczących zasady
konkurencyjności (np. min. 3 oferty).
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66) Koncepcja realizacji projektu zakłada, że część działań planowanych w projekcie zostanie wykonanych przez
pracowników przedsiębiorstwa będącego konsorcjantem biznesowym. Czy kosztem kwalifikowalnym mogą być
wynagrodzenia pracowników tego przedsiębiorstwa wykonujący działania zaplanowane w projekcie? Czy do realizacji
projektu mogą być zatrudniani pracownicy pomocniczy (techniczni)?
Odpowiedź
Zgodnie z Katalogiem kosztów kwalifikowanych dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3
POIG w ramach kategorii W kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym
składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac
rozwojowych, w części w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją Projektu objętego pomocą
(umowy o pracę i umowy cywilno-prawne z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej).
W związku z powyższym koszty wynagrodzeń pracowników konsorcjanta biznesowego (również pracowników
pomocniczych/technicznych) wykonujących zadania w projekcie mogą stanowić koszt kwalifikowany - za kwalifikowaną
może zostać uznana ta część wynagrodzenia, która odpowiada procentowemu zaangażowaniu pracownika w zadania
związane z realizacją POIG, mierzonemu proporcją czasu pracy poświęconego na ww. zadania.
67) Czy w przypadku, gdy konsorcjant biznesowy ponosi część wydatków na prace badawcze w projekcie (realizuje część
zadań) możliwa jest kompensata: to znaczy potrącenie dotacji na rzecz wnioskodawcy na poczet pozostałej części
wkładu konsorcjanta - np.: całość projektu 1 mln zł – dotacja 800 tys. zł – czyli wkład konsorcjanta = 200 tys. zł – jeśli
konsorcjant wykona prace za 100 tys. zł to czy 80 tys. zł dotacji może od razu zostać wypłacone wnioskodawcy?
Odpowiedź
Jeśli wkład finansowy jest wnoszony przez konsorcjanta biznesowego poprzez realizację części zadań w projekcie to
w takiej sytuacji jest on równy wydatkom kwalifikowanym ponoszonym przez konsorcjanta biznesowego w związku
z realizacją projektu - wydatki te muszą być zgodne z Katalogiem kosztów kwalifikowanych dla projektów składanych
w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 POIG.
Wypłata dofinansowania beneficjentowi jest możliwa wyłącznie na podstawie złożonego wniosku o płatność, w którym
beneficjent przedstawia poniesione w związku z realizacją projektu wydatki kwalifikowane.
Ponoszone (w związku z realizacją zadań w projekcie) koszty konsorcjant biznesowy będzie wykazywał we wniosku
o płatność - analogicznie jak beneficjent, tylko nie będzie otrzymywał dofinansowania z Instytucji Pośredniczącej.
68) Czy wkład własny konsorcjanta biznesowego w ramach działania 1.3.1 POIG może stanowić licencja na użytkowanie
wynalazku, która będzie wykorzystywana do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu?
Odpowiedź
Zasady kwalifikowania licencji określa par. 12 pkt 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28
października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - zgodnie z rozporządzeniem "Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą
publiczną są koszty: (...) usług badawczych wykonanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów zakupionych
lub użytkowanych na podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych...".
Ponadto, zgodnie z Katalogiem kosztów kwalifikowanych dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach
Działania 1.3 POIG w ramach kategorii E kwalifikowane są koszty wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów,
licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji,
uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych.
Jeżeli wskazana przez Pana licencja na użytkowanie wynalazku spełnia powyższe kryteria, to może stanowić wkład własny
konsorcjanta biznesowego - oczywiście proporcjonalnie do wykorzystania jej w projekcie.
69) Przy założeniu, że konsorcjant biznesowy wnosi wkład własny w postaci środków pieniężnych, proszę o informację czy
środki pieniężne mają być przekazywane "na bieżąco" zgodnie z zapotrzebowaniem projektu, czy mogą być
przekazane np. w końcowym etapie realizacji projektu?
Odpowiedź
Szczegóły dotyczące terminów i wysokości wpłat wkładu własnego finansowego konsorcjanta biznesowego powinny
zostać zawarte w umowie wewnętrznej konsorcjum. Ważne jest aby częstotliwość i wysokość wpłat umożliwiała płynną
realizację projektu, a ich łączna wysokość odpowiadała wymaganej wielkości wkładu własnego przedsiębiorcy dla badań
przemysłowych i prac rozwojowych liczonych osobno oraz wszystkie wpłaty zostały odpowiednio udokumentowane.
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70) Chciałbym doprecyzować czy wartość licencji, którą konsorcjant biznesowy obecnie posiada może stanowić wkład
własny. W tej sytuacji licencja nie będzie zakupywana w ramach projektu. Konsorcjant biznesowy zamierza
przedstawić wartość licencji jako wkład własny, o którym mowa w § 4 pkt 4 Regulaminu przeprowadzania konkursu w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1: BADANIA I ROZWÓJ NOWOCZESNYCH
TECHNOLOGII, Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki
naukowe Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe, zgodnie z którym: „Konsorcjant biznesowy nie otrzymuje
dofinansowania. W zamian za 100% praw majątkowych do wyników uzyskanych w wyniku przeprowadzenia badań
przemysłowych i prac rozwojowych zobowiązany jest zapewnić (z własnych środków) wkład finansowy w Projekcie,
adekwatny do poziomu intensywności wsparcia wyliczonego zgodnie z dopuszczalną intensywnością pomocy
publicznej dla danego typu przedsiębiorcy na poszczególne rodzaje prac B+R. Wkład finansowy może zostać wniesiony
również poprzez realizację przez Konsorcjanta biznesowego części zadań badawczych w Projekcie, a wielkość kosztów
kwalifikowanych poniesionych (z własnych środków) w związku z ich realizacją, wraz z innymi formami wkładu
finansowego Konsorcjanta biznesowego (jeśli dotyczy), musi odpowiadać wymaganej wielkości wkładu własnego
przedsiębiorcy, ubiegającego się o pomoc publiczną.”
Czy wkład finansowy, o którym mowa powyżej, może stanowić wartość rynkowa licencji znajdującej się obecnie (czyli
przed dniem złożenia projektu) w posiadaniu konsorcjanta biznesowego? Tym samym w ramach projektu nie będzie
kupowana licencja, a jedynie wykorzystana do przeprowadzenia prac B+R zostanie już posiadana przez konsorcjanta
biznesowego wartość niematerialna i prawna w formie licencji.
Odpowiedź
Wkład własny konsorcjanta biznesowego może stanowić licencja, ale proporcjonalnie do jej wykorzystania w projekcie. To
oznacza, że jako koszt kwalifikowany można wykazać amortyzację licencji (w takiej części w jakiej jest ona wykorzystywana
do realizacji projektu), a nie całą wartość rynkową licencji.
Ponadto, to czy jakikolwiek koszt licencji (również amortyzacja) może stanowić wkład własny konsorcjanta biznesowego
zależy od tego czy spełnione są warunki określone w par. 12 pkt 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z
dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za
pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - zgodnie z rozporządzeniem "Kosztami kwalifikującymi się do
objęcia pomocą publiczną są koszty: (...) usług badawczych wykonanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i
patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych...".
Ponadto, zgodnie z Katalogiem kosztów kwalifikowanych dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach
Działania 1.3 POIG w ramach kategorii E kwalifikowane są koszty wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów,
licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji,
uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych.
W swoim pytaniu wskazuje Pan jedynie, że konsorcjant biznesowy obecnie posiada licencję, nie wskazując w jaki sposób
wszedł w jej posiadania.
71) Czy realizacja projektu będzie odbywała się w formie zaliczki, czy raczej przewidują Państwo, że po pierwszej zaliczce
w dalszym ciągu raczej w formie refundacji?
Odpowiedź
Zgodnie z par. 5 pkt. 14 umowy o dofinansowanie wypłata dofinansowania następuje w formie:
- refundacji albo
- zaliczki albo
- obu powyższych formach.
Decyzja o formie finansowania projektu należy do beneficjenta. Wypłata zaliczki następuje na podstawie złożonego przez
beneficjenta wniosku o płatność zaliczkową.
Zwracam również uwagę, że zgodnie z par. 8 pkt. 2 umowy o dofinansowanie pierwsza płatność zaliczkowa nie może
przekroczyć 50% łącznej kwoty dofinansowania, a zgodnie z par. 8 pkt. 8 umowy o dofinansowanie wniosek o płatność
rozliczający transzę zaliczki w całości beneficjent zobowiązany jest złożyć w terminie 120 dni od dnia jej przekazania na
rachunek bankowy. Rozliczenie zaliczki polega na wykazaniu we wniosku o płatność kosztów kwalifikowanych lub na
zwrocie niewykorzystanych środków. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na pełną kwotę transzy zaliczki lub w
ww. terminie, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach tej transzy, nalicza się odsetki jak dla
zaległości podatkowych, liczona od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność rozliczającego daną
transzę zaliczki.
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72) Do badań potrzebne są urządzenia, którymi jednostka nie dysponuje. Stąd moje pytanie: czy w ramach tego działania
można uzyskać dofinansowanie na zakup takich urządzeń? Jeśli tak, jakiego rzędu dofinansowanie można otrzymać na
zakup urządzeń (górna kwota)?
Odpowiedź
Zgodnie z Katalogiem kosztów kwalifikowanych dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3
POIG w ramach kategorii A kosztem kwalifikowanym są koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących
do wykonywania badań w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji Projektu objętego pomocą. Jeżeli
aparatura naukowo-badawcza i inne urządzenia nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji Projektu objętego pomocą
przez całkowity okres ich użytkowania, są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji badań przemysłowych
lub prac rozwojowych, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości. Ponadto w tej kategorii są również
kwalifikowane koszty wynikające z odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do
wykonywania badań, w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji Projektu objętego pomocą.
W kategorii A nie obowiązują żadne ograniczenia dotyczące wielkości wydatków w tej kategorii. Proszę jednak mieć na
uwadze, iż w ramach Poddziałania 1.3.1 POIG wspierane są projekty badawcze, w związku z tym ekspert oceniający
wniosek o dofinansowanie, w przypadku znacznego udziału takich kosztów w przewidywanych wydatkach
kwalifikowanych, może potraktować taki projekt jako infrastrukturalny, a nie badawczy.
73) Mam pytanie odnośnie wkładu własnego, jaki w projekcie 1.3.1 ponosi konsorcjant biznesowy. Ponieważ wkładem
własnym nie musi być tylko gotówka, zastanawiam się, czy jako wkład własny mogę wnieść swoja pracę i know-how.
Jestem mikro przedsiębiorcą, oczywiście wolałabym nie wkładać w projekt gotówki, nie mamy też maszyn, które
mogłyby zostać wniesione jako wkład, a czy jeśli rozpiszę projekt na 2 lata, mogę założyć, że przez te dwa lata będę
pracować za darmo dla projektu? Poza tym know-how jak wycenić ewentualnie swój pomysł?
Odpowiedź
Wkład finansowy konsorcjanta biznesowego może być wniesiony w formie pieniężnej lub poprzez realizację części zadań w
projekcie.
Jeśli wkład finansowy jest wnoszony przez konsorcjanta poprzez realizację części zadań w projekcie to w takiej sytuacji jest
on równy wydatkom kwalifikowanym ponoszonym przez konsorcjanta biznesowego w związku z realizacją projektu wydatki te muszą być zgodne z Katalogiem kosztów kwalifikowalnych dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w
ramach Działania 1.3 POIG.
Zgodnie z powyższym Katalogiem... w ramach kategorii W kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi
kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań
przemysłowych lub prac rozwojowych, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją Projektu
objętego pomocą (umowy o pracę i umowy cywilno-prawne z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności
gospodarczej).
W związku z powyższym koszty wynagrodzeń pracowników konsorcjanta biznesowego wykonujących zadania w projekcie
mogą stanowić koszt kwalifikowany - za kwalifikowaną może zostać uznana ta część wynagrodzenia, która odpowiada
procentowemu zaangażowaniu pracownika w zadania związane z realizacją POIG, mierzonemu proporcją czasu pracy
poświęconego na ww. zadania. Zatem wniesienie wkładu własnego nie polega na pracy za darmo do projektu, tylko na
wykazywaniu w projekcie poniesionych kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją projektu.
Ponadto, zgodnie z Katalogiem kosztów kwalifikowalnych dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach
Działania 1.3 POIG w ramach kategorii E kosztem kwalifikowanym są koszty wartości niematerialnych i prawnych w formie
patentów, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej zakupionych lub użytkowanych na podstawie
licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych.
Wniesienie przez konsorcjanta biznesowego wycenionego know-how nie stanowi wkładu finansowego konsorcjanta
biznesowego, ponieważ nie spełnia warunków kwalifikowalności określonych w Katalogu kosztów kwalifikowanych… (nie
jest zakupiony lub użytkowany na podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych).
74) Mam pytanie dotyczące aparatury naukowo-badawczej, którą zamierzamy zakupić w ramach projektu. Jak rozumiem,
kwalifikowane są wydatki na sprzęt i aparatura w takim zakresie w jakim zdążą się zamortyzować w trakcie trwania
projektu? Czyli, przykładowo, jeśli projekt trwa 2 lata, a zakupiony sprzęt amortyzuje się 30%/rok, to w ramach
kosztów kwalifikowanych znajdzie się jedynie 60% wartości tego sprzętu?
Odpowiedź
W ramach projektu można rozliczyć koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania
badań w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji Projektu objętego pomocą. Co oznacza, iż jeżeli
aparatura naukowo-badawcza i inne urządzenia nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji Projektu objętego pomocą
przez całkowity okres ich użytkowania, są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji badań przemysłowych
lub prac rozwojowych, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości.
Zgodnie ze wskazanym przez Pana przykładem okres amortyzacji zakupionej aparatury wynosi ponad 3 lata, a badania
w projekcie na tejże aparaturze będą prowadzone przez 2 lata, to kosztem kwalifikowanym są koszty amortyzacji za okres
2 lat wykorzystywania aparatury w projekcie i wartość tej proporcji należy przyjąć w budżecie projektu.
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75) Załóżmy, że budżet projektu wynosi 5 mln zł, z czego 500 tyś. zostało przeznaczone na odczynniki chemiczne, materiały
używane w procesach technologicznych np. do produkcji leków i temu podobne substancje chemiczne. Pytanie brzmi:
w której kategorii należy umieścić ten wydatek? Według nas jest to kategoria "Op" czyli koszty operacyjne. Jednakże
mamy co do tego wątpliwości, ponieważ konkurs przewiduje, że w kategorii "Op" koszty nie mogą stanowić więcej, niż
3% całości.
Odpowiedź
Koszty związane z zakupem odczynników chemicznych, materiałów używanych w procesach technologicznych należy
uwzględnić w Kategorii Op (inne koszty operacyjne). Wyjaśniam również, że określony w Katalogu kosztów
kwalifikowanych… limit 1,5%-3% dotyczy jedynie kosztów promocji Projektu, nie całej kategorii kosztów operacyjnych.
Limity wydatków na promocję wynoszą odpowiednio: w projektach poniżej 10 milionów złotych – do 3 % wartości
projektu, w projektach o wartości 10-30 milionów złotych – do 2 % wartości projektu, w projektach o wartości powyżej
30 milionów złotych – do 1,5 % wartości projektu.
76) W nawianiu do ogłoszonego konkursu dla działania 1.3.1 proszę o informację czy jednostka naukowa w ramach
kosztów kwalifikowanych (dofinansowanych przez NCBR) może zakupić sprzęt – część linii produkcyjnej dla
przedsiębiorcy?
Odpowiedź
Zgodnie z Katalogiem kosztów kwalifikowanych dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3
POIG w ramach kategorii A kosztem kwalifikowanym są koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących
do wykonywania badań w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji Projektu objętego pomocą. Jeżeli
aparatura naukowo-badawcza i inne urządzenia nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji Projektu objętego pomocą
przez całkowity okres ich użytkowania, są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji badań przemysłowych
lub prac rozwojowych, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości. Ponadto w tej kategorii są również
kwalifikowane koszty wynikające z odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących
do wykonywania badań, w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji Projektu objętego pomocą.
Część linii produkcyjnej nie stanowi aparatury naukowo-badawczej, w związku z czym nie może stanowić kosztu
kwalifikowanego w projekcie.
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