I Konkurs SPIN-TECH

FAQ
1. Czy w konkursie PJB może uczestniczyć jako indywidualny wnioskodawca, a następnie
członek konsorcjum oraz udziałowiec spółki celowej?
NIE. PJB jest uprawniona do uczestnictwa w ramach jednego konkursu wyłącznie jako indywidualny
wnioskodawca PJB albo jako członek konsorcjum PJB albo jako udziałowiec spółki celowej będącej
Wnioskodawcą.
2. Czy w ścieżce II dla spółki celowej zadania Fazy A dotyczą identyfikacji, analizy i wyceny
własności intelektualnej należącej wyłącznie do spółki celowej?
NIE. Z analiz działalności już istniejących spółek celowych wynika, iż jednym z największych ich
problemów są środki finansowe na identyfikację i wycenę własności intelektualnej pochodzącej z PJB,
która spółkę powołała. Dlatego dopuszczamy możliwość analizy i wyceny tej własności intelektualnej
przez spółkę celową, co jest warunkiem wniesienia jej aportem.
3. Czy w ścieżce I dla PJB/konsorcjum PJB istnieje możliwość kwalifikowania kapitału
zakładowego powstającej spółki lub obejmowania udziałów i akcji?
NIE. W ramach Fazy A kwalifikowalne są m.in. koszty czynności prawnych niezbędnych do powstania
spółki z o.o. lub akcyjnej ale bez pokrywania kapitału zakładowego lub obejmowania udziałów i akcji.
4. Czy w ścieżce I spółka celowa powstała w wyniku Fazy A składa wniosek o dofinansowanie
Fazy B w następnej rundzie konkursu?
NIE. Po zakończeniu Fazy A uczestniczące w ścieżce I PJB/konsorcjum PJB składa Raport końcowy do
oceny Zespołu. Po jego pozytywnym zaopiniowaniu spółka celowa powołana w wyniku Fazy A może
złożyć automatycznie Wniosek o dofinansowanie Fazy B nie czekając na ogłoszenie następnego konkursu.
5. Czy w konkursie może wziąć udział przedsiębiorca, np. jako udziałowiec/akcjonariusz spółki
celowej bądź członek konsorcjum?
Program SPIN-TECH jest instrumentem finansowym dla inicjowania i rozwijania spółek celowych w
100% powołanych przez Państwowe Jednostki Badawcze, zgodnie z §1 ust. 3 pkt. 2 i 4 Regulaminu.
Intencją Programu jest pomoc w powoływaniu i rozwijaniu podmiotów gospodarczych przez PJB tak, aby
miały one narzędzie działające na rynku komercyjnym bez ograniczeń, jakie posiadają PJB i były
biznesowym operatorem własności intelektualnej wytworzonej w PJB.
Działając na rzecz swobody spółek celowych PJB, Program dopuszcza udział przedsiębiorcy w Projekcie
wyłącznie jako członka Konsorcjum PJB w Fazie A ścieżki I, przy czym przedsiębiorca ten nie może
ubiegać się o dofinansowanie z Centrum w Programie SPIN-TECH – może za to wykonywać np. zadania
doradcze, których koszt wykonania będzie traktowany jako wkład własny Konsorcjum. W takim przypadku
PJB należące do Konsorcjum nie mogą zlecać Przedsiębiorcy wykonania usług doradczych opłacanych z
dotacji. Centrum chce w ten sposób pozostawić swobodę działania Państwowych Jednostek Badawczych w
komercjalizacji wyników ich badań naukowych, dając możliwość ścisłej współpracy z przedsiębiorcami
zainteresowanymi wynikami badań PJB (zwłaszcza funduszami VC), a jednocześnie koncentrując
instrumenty finansowe wyłącznie w spółkach celowych należących w 100% do PJB.
Należy pamiętać, iż spółka celowa powstała w wyniku realizacji Fazy A w ścieżce I, aplikując o
dofinansowanie Fazy B musi się składać w 100% z udziałów lub akcji PJB, zatem przedsiębiorca
uczestniczący w Konsorcjum w Fazie A, nie może partycypować w udziałach lub akcjach tej spółki, aż do
momentu uznania Umowy obejmującej realizację Fazy B za wykonaną.
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6. Czy w konkursie może wziąć udział spółka ze statusem „w organizacji”?
TAK. W konkursie w ścieżce II Wnioskodawcą może być spółka „w organizacji”, jednak w przypadku
rekomendowania do dofinansowania spółka musi przedstawić KRS w momencie podpisywania Umowy o
finansowanie i wykonanie projektu.

