Regulamin konkursu w ramach Programu wsparcia kosztów
utrzymania infrastruktury badawczej „PANDA 2”
§ 1.
Słowniczek pojęć
Użyte w Regulaminie przeprowadzania konkursu następujące pojęcia i skróty:
1) Beneficjent – Wnioskodawca, który w wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisał
z Centrum umowę o wykonanie i finansowanie projektu;
2) Wnioskodawca – podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu i który spełnia
łącznie następujące warunki:
a. jest beneficjentem projektu realizowanego priorytecie 2 Infrastruktura sfery
B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (dalej: PO
IG),
b. jest jednostką naukową, określoną w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010
r. o zasadach finansowania nauki (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1620, ze zm.)
albo podmiotem działającym na rzecz nauki, o którym mowa w art. 2 pkt 11
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
3) Wniosek – wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do Regulaminu, złożony przez Wnioskodawcę do Centrum;
4) Centrum – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
5) Dofinansowanie – wartość wsparcia finansowego udzielonego Beneficjentowi przez
Centrum ze środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.), na podstawie
umowy o wykonanie i finansowanie projektu;
6) podmiot zewnętrzny – podmiot będący przedsiębiorcą (w tym zagraniczną uczelnią lub
zagranicznym instytutem naukowym), z wyłączeniem jednostek naukowych, określonych
w art. 2 pkt 9 lit. a – e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
(t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1620, ze zm.);
7) Program – Program wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej „PANDA 2”;
8) Projekt – przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku o dofinansowanie, mające na
celu wsparcie kosztów utrzymania gotowości infrastruktury badawczej;
9) Przychód beneficjenta – całość wynagrodzenia uzyskanego bezpośrednio od podmiotów
zewnętrznych, zgodnie z regulaminem świadczenia usług dla podmiotów zewnętrznych,
z tytułu korzystania przez nich z infrastruktury B+R zbudowanej lub przebudowanej dzięki
realizacji projektów w ramach II osi POIG, ;
10) Regulamin – Regulamin Konkursu;
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11) Zespół – Zespół oceny wniosków, w skład którego mogą wchodzić pracownicy Centrum
oraz eksperci.
§ 2.
Podstawa prawna
1. Regulamin ustala Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na podstawie art. 36
ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t. jedn.
Dz. U. z 2014 r., poz. 1788, ze zm., dalej: „ustawa o NCBR”).
2. Program realizowany jest na podstawie:
a. art. 30 ust 1 pkt 7 oraz art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1788, ze
zm.) (dalej: „Ustawa”);
b. art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
(t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1620, ze zm.);
c. § 9 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września
2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 178, poz. 1200).
§ 3.
Postanowienia ogólne
1.

Wybór projektów w Programie następuje w trybie konkursowym, zgodnie z art. 36 ust 1
Ustawy.

2.

Konkurs w ramach Programu ogłasza Dyrektor Centrum.

3.

Konkurs dotyczy wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury B+R zbudowanej lub
przebudowanej dzięki realizacji projektów w ramach II osi POIG, dla których ostateczne
koszty kwalifikowalne dofinansowane ze środków POIG wyniosły co najmniej 50 mln PLN
i za pomocą której można prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe oraz świadczyć
usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych.

4.

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, na stronie
internetowej Centrum www.ncbr.gov.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na
stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w BIP oraz
udostępnia w siedzibie Centrum i MNiSW.

5.

Wnioski można składać w terminie od 11 marca do 11 kwietnia 2016 r., do godziny 16.15.

6.

Wniosek powinien zostać złożony w jednym egzemplarzu w wersji papierowej
w siedzibie Centrum lub przesłany drogą pocztową na adres ul. Nowogrodzka 47a,
00-695 Warszawa, z dopiskiem „Panda 2”, przy czym o zachowaniu terminu do złożenia
wniosku decyduje data wpływu dokumentów do Centrum. Wnioski, które wpłynęły po
terminie, nie są rozpatrywane.

7.

Konkurs przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji
o zasadach jego przeprowadzania oraz do listy projektów wyłonionych do
dofinansowania.
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8.

Złożenie wniosku w ramach naboru oznacza przyjęcie warunków udziału w naborze oraz
kryteriów i trybu oceny wniosków, w tym również zasad kierowania do NCBR środków
odwoławczych od decyzji Dyrektora NCBR w przedmiocie przyznania dofinansowania,
określonych w niniejszym Regulaminie.
§ 4.
Zasady finansowania projektów

1.

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych
w konkursie wynosi 50 mln PLN rocznie. Indykatywny budżet Programu w latach 20162020 nie może przekroczyć 250 mln PLN.

2.

Wysokość dofinansowania dla Beneficjenta jest ustalana na podstawie zasad określonych
w ust. 3 i 4 oraz w § 5.

3.

Kwota dofinansowania dla Beneficjenta (kwota 𝐃𝒏 ) w każdym kolejnym roku realizacji
programu jest sumą następujących składowych:
a) Kwoty A, wypłacanej Beneficjentowi w każdym roku realizacji Programu
w formie zaliczki obliczonej według wzoru:
𝐀 = 20% ×

𝐖𝐃𝟏
× 50 000 000 𝑃𝐿𝑁
𝐖𝐃

gdzie:
WD1 – oznacza wartość dofinansowania w ramach wszystkich projektów
Wnioskodawcy, kwalifikujących się do Programu „Panda2”, wyrażoną w PLN;
WD – oznacza sumę wartości dofinansowania w ramach wszystkich projektów,
kwalifikujących się do Programu „Panda2”, wyrażoną w PLN;
Kwota A jest stała dla każdego Beneficjenta w każdym roku realizacji Programu.
b) Kwoty 𝐁𝒏 , wypłacanej Beneficjentowi w formie zaliczki, obliczonej według
wzoru:
𝐁𝒏 = 80% ×

𝐖𝐃𝟏
× 50 000 000 𝑃𝐿𝑁 × 𝐖𝐊 𝑛
𝐖𝐃

gdzie:
n – oznacza każdy kolejny rok realizacji Programu, 𝑛 ∈ {1; 2; 3; 4; 5}
WD1 oraz WD – oznaczają wartości dofinansowania, określone w lit. a;
𝐖𝐃𝟏
𝐖𝐃

– oznacza wskaźnik, który:
− w pierwszym roku realizacji Programu stanowi udział dofinansowania
projektów Beneficjenta w ramach II osi POIG w wartości dofinansowania
w ramach wszystkich projektów, kwalifikujących się do Programu
„Panda2”
- w kolejnych latach realizacji Programu:

𝐖𝐃𝟏
𝐖𝐃

= 1;
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WK – oznacza współczynnik komercjalizacji, którego wartość jest ustalana
w następujący sposób1:
- w pierwszym roku realizacji Programu 𝐖𝐊1 = 1;
- w każdym kolejnym roku realizacji Programu:
𝐊

𝐖𝐊 𝑛 = 𝐊𝐂𝑛−1 ;
𝑛−1

przy czym: 𝐖𝐊 𝑛 ∈ ⟨0; 1⟩ oraz 𝑛 ∈ {2; 3; 4; 5};
𝐊 𝑛−1 – oznacza wartość przychodów Beneficjenta z wykorzystania
infrastruktury przez podmioty zewnętrzne w roku poprzedzającym, wyrażoną
w PLN;
𝐊𝐂𝑛−1 – oznacza wartość przychodów wszystkich Beneficjentów Programu
z wykorzystania infrastruktury przez podmioty zewnętrzne w roku
poprzedzającym, wyrażoną w PLN.
4.

Całkowita wysokość dofinansowania dla Beneficjenta Programu (DB) w okresie jego
realizacji jest obliczana według wzoru:
5
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𝐃𝐁 = ∑ 𝐃𝑛 = (5 × 𝐀) + ∑ 𝐁𝑛
𝑛=1

𝑛=1

5.

Okres wsparcia projektu w ramach Programu: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r.

6.

Realizacja projektu musi następować zgodnie z warunkami określonymi w umowie
o dofinansowanie projektu.

7.

Dofinansowanie przyznane na realizację projektu przekazywane jest na podstawie umowy
o wykonanie i finansowanie projektu, zawartej pomiędzy Centrum a Wnioskodawcą.
W umowie zostanie określony m.in. mechanizm monitorowania przychodów
z wykorzystania infrastruktury w danym roku realizacji projektu, które będą służyć do
określenia wielkości części dotacji zgodnie z wzorem w ust. 3 lit. b).
§5
Zasady dokonywania oceny projektów w konkursie

1.

Wniosek podlega ocenie przeprowadzanej przez Zespół.

2.

Ocena wniosku przeprowadzana jest w oparciu o kryteria, stanowiące Załącznik nr 2 do
Regulaminu. By wniosek mógł zostać pozytywnie zaopiniowany przez Zespół musi spełnić
wszystkie kryteria.

3.

Ustalenie wysokości dofinansowania dla Beneficjenta przeprowadzane jest przez Zespół
na podstawie zasad określonych w § 4 ust. 3 i 4, zgodnie z przyjętym wzorem.

4.

Dane, będące podstawą wyliczenia kwoty dofinasowania w pierwszym roku finansowania
wg. wzoru o którym mowa w § 4 ust. 3, ustalane są przez Zespół na podstawie

W pierwszym roku realizacji projektu wartość dofinansowania nie jest korygowana w oparciu o wskaźnik wynikający z
przychodów z tytułu komercyjnego wykorzystania infrastruktury. W kolejnych latach realizacji wskaźnik jest obliczany na
podstawie danych dostarczanych przez Beneficjenta.
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złożonych/zaakceptowanych wniosków o płatność końcową przez beneficjentów II osi
POIG.
§6
Informacja o przyznaniu dofinansowania
1.

Po zakończeniu oceny sporządzana jest Lista rankingowa pozytywnie zaopiniowanych
wniosków uwzględniająca wszystkie projekty, które spełniły wymogi, o których mowa
w § 5 ust 2.

2.

Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera informację o tytułach projektów na wykonanie
których Centrum przyznało dofinansowanie, o ich wykonawcach oraz o wysokości
dofinansowania przyznanego w pierwszym roku finansowania projektu. Lista jest
publikowana na stronie internetowej Centrum (www.ncbr.gov.pl).

3.

Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania
dofinansowania na podstawie Listy, o której mowa w ust. 1.

§7
Procedura odwoławcza
1.

Od decyzji, o której mowa w § 6 ust. 2, w przypadku naruszenia procedury konkursowej
lub innych naruszeń formalnych Wnioskodawcy, zgodnie z regulacją zawartą w art. 40 ust.
2 ustawy o NCBR, przysługuje odwołanie do Komisji odwoławczej Rady, w terminie 14 dni
od dnia doręczenia tej decyzji.

2.

Komisja Odwoławcza Rady Centrum wydaje rozstrzygnięcie w odniesieniu do zarzutów
podniesionych w odwołaniu nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia
odwołania.

3.

Na rozstrzygnięcie Komisji Odwoławczej Rady Centrum przysługuje skarga do sądu
administracyjnego.
§8
Postanowienia końcowe

1.

Wnioskodawca, który otrzymał decyzję Dyrektora Centrum o przyznaniu środków
finansowych, zawiera umowę o wykonanie i finansowanie projektu, nie później niż
w terminie 3 miesięcy od daty doręczenia przedmiotowej decyzji. W przypadku
niedochowania ww. terminu, Dyrektor Centrum może odstąpić od zawarcia umowy
o wykonanie i finansowanie projektu.

2.

W sprawach nieregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.

3.

Centrum zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub jakiegokolwiek dokumentu
określającego warunki konkursu, do którego odwołuje się Regulamin.

5

4.

Centrum zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu, w szczególności w przypadku
wprowadzenia istotnych zmian w przepisach prawa mających wpływ na warunki
przeprowadzenia konkursu lub zdarzeń o charakterze siły wyższej.

5.

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować
panda2@ncbr. gov.pl oraz pod numer telefonu: 22 39 07 301.

na

adres

mailowy:

Załączniki do Regulaminu:
1)

Wzór wniosku o dofinansowanie.

2)

Kryteria wyboru projektów.
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