1.

W Regulaminie pojęcie Wykonawcy jest rozumiane tak:

Wykonawca jest to Wnioskodawca, który w wyniku rozstrzygnięcia I konkursu Programu zawarł z
Centrum umowę o wykonanie i finansowanie Projektu;
Wnioskodawca - jest to grupa jednostek tworząca Konsorcjum.
We wzorze Umowy występują:
Wykonawca: Lider Konsorcjum
Współwykonawca – pozostali uczestnicy Konsorcjum
Z powyższego wynika, że pojęcie „Wykonawca” znaczy co innego. Prośba o ujednolicenie,
ponieważ ma to znaczenie dla prac nad umową Konsorcjum.
Na potrzeby zawiązania umowy konsorcjum, uprzejmie prosimy o stosowanie definicji ze wzoru
umowy (Wykonawca – lider konsorcjum, Współwykonawca – uczestnik).
2.

W Regulaminie nie występuje definicja konsorcjum, a jedynie przywołanie definicji
konsorcjum naukowego: (..) konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o
konsorcjum naukowego zasadach finansowania nauki, tj. grupa jednostek organizacyjnych, w
skład której wchodzą:
 co najmniej dwie jednostki naukowe, albo
 co najmniej jedna jednostka naukowa, oraz co najmniej jeden przedsiębiorca prowadzące
działalność gospodarczą, badawczo-rozwojową lub inną na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (..)

We wzorze Umowy jest definicja pojęcia konsorcjum:
4) Konsorcjum – grupa jednostek organizacyjnych, o której mowa w art. 2 pkt 12 Ustawy o
zasadach finansowania nauki, podejmująca wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania
podstawowe, przemysłowe bądź prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań
podstawowych, przemysłowych lub prac rozwojowych, działająca na podstawie Umowy
konsorcjum i reprezentowana przez Wykonawcę;
Prosimy o ujednolicenie definicji „konsorcjum”, zwłaszcza, że definicja przyjęta we wzorze Umowy
nie odnosi się do wszystkich rodzajów prac wskazanych w Regulaminie w Części II pkt 3 (zob. też
uwaga nr 3).
Proszę zauważyć, że co do zasady zapisy klauzul specjalnych (zał. 7 do umowy) mają pierwszeństwo w
stosunku do zapisów umowy. Definicja konsorcjum w klauzulach i Regulaminie jest z kolei tożsama.
Tak więc przez konsorcjum należy rozumieć grupę jednostek organizacyjnych, w skład której
wchodzą:
 co najmniej dwie jednostki naukowe (Będące organizacją prowadzącą badania i
upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014), albo
 co najmniej jedna jednostka naukowa (Będąca organizacją prowadzącą badania i
upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014.) oraz
co najmniej jeden przedsiębiorca, prowadzące działalność gospodarczą, badawczo-
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rozwojową lub inną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do
odpowiedniego rejestru i dające rękojmię rzetelnego wydatkowania środków publicznych.
3.

W Regulaminie wskazano (Część II, pkt 3 ppkt 2): „fazę przygotowań do wdrożenia (FAZA B),
obejmującą działania, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do
wdrożenia (tj. komercjalizacji) „
We wzorze Umowy (np. przez definicję Konsorcjum – zob. uwaga dot pojęcia „konsorcjum”)
mamy jedynie wskazane badania przemysłowe i prace rozwojowe, czyli tylko działania
wskazane w Regulaminie w Część II, pkt 3 ppkt 1 (Faza A).
W tej chwili nominalnie wzór Umowy nie obejmuje działań przewidzianych w Fazie B. Prosimy
o wyjaśnienie i doprecyzowanie zapisu wzoru Umowy.

Vide supra. Konsorcjum prowadzi „działalność gospodarczą, badawczo-rozwojową lub inną na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” (zgodnie z zapisami klauzul specjalnych).
Wzór umowy (a konkretnie zapisy § 2. „klauzul specjalnych”) obejmują działania fazy B:
„Projekt obejmuje realizację:
1)
fazy badawczej obejmującej badania przemysłowe lub prace rozwojowe, skierowane na
zastosowanie w działalności gospodarczej,
2)
fazy przygotowań do wdrożenia obejmującej działania, których celem jest przygotowanie
wyników fazy badawczej do wdrożenia (tj. komercjalizacji)”.
4.

Wskaźnik „Udział rozwiązań opracowanych w ramach Projektu, w zakresie koordynacji działań
między domenami cyberbezpieczeństwa generujących przychody w stosunku do liczby
wdrożonych rozwiązań„ jest niezrozumiały. Prosimy o wyjaśnienie, w odniesieniu do jakiej
bazy będzie liczony efekt danego Projektu. Jakich i przez kogo „wdrożonych rozwiązań”?

Bazą jest wskaźnik nr 1. („Liczba wdrożonych produkcyjnie rozwiązań technologicznych
ułatwiających współpracę i koordynację działań między różnymi domenami bezpieczeństwa”).
Państwa zadaniem w tym przypadku jest oszacowanie jaki odsetek wdrożonych przez Wykonawcę i
Współwykonawców rozwiązań będzie generować przychody przed upływem 3 lat od zakończenia
projektu.

5.

Wskaźnik „Udział rozwiązań opracowanych w ramach Projektu w zakresie metod i technik
identyfikacji i uwierzytelniania generujących przychody w stosunku do liczby wdrożonych
rozwiązań” jest niezrozumiały. Prosimy o wyjaśnienie, w odniesieniu do jakiej bazy będzie
liczony efekt danego Projektu. Jakich i przez kogo „wdrożonych rozwiązań”?

Bazą jest wskaźnik nr 1. („Liczba wdrożonych metod i technik identyfikacji i uwierzytelniania”); zasady
szacowania obowiązują jak wyżej.

6.

Regulamin, Załącznik 19. Do listy konferencji, będącej podstawą wskaźników rezultatu
bezpośredniego dla zakresów tematycznych 1 i 2 (Załącznik nr 2), mamy szereg pytań:
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a) Czy lista konferencji jest listą zamkniętą? Jeśli nie, to jakie kryteria będą decydować o
uznaniu „równoważności”?
Tak, ta lista jest listą zamkniętą.
b) Jakie kryteria były podstawą wyboru tej listy konferencji?
Zakres listy konferencji został ustalony przez Komitet Sterujący
(http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/cybersecident/komitet-sterujacy).

7.

Programu

CSI

Regulamin, Załącznik 19, Technologiczne konferencje branżowe. Do tej listy mamy pytania:
a) Jakie kryteria były podstawą wyboru czterech wskazanych?

Jw.,
decyzja
Komitetu
Sterującego
krajowe/cybersecident/komitet-sterujacy).

(http://www.ncbr.gov.pl/programy-

b) Jakie kryteria będą decydować o spełnieniu przez inną konferencję warunku „takich, jak”?
Ta lista jest listą otwartą. Spełnienie rzeczonego warunku będzie przedmiotem oceny w ramach
procedury opisanej w rozdz. IV. ust. 5 Regulaminu konkursu.
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