Odpowiedź:
Nie mamy w przedmiotowym przypadku do czynienia ze sprzecznością.
Zgodnie z definicją prac rozwojowych przedstawioną w art. 2 pkt 4 ustawy z 30 kwietnia
2010 r. o zasadach finansowania nauki pracami rozwojowymi jest nabywanie, łączenie,
kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki,
technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania
produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów,
procesów i usług, w szczególności:
a) tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych
produktów, procesów i usług, pod warunkiem że nie są one przeznaczone do celów
komercyjnych,
b) opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów
pilotażowych, w przypadkach gdy prototyp stanowi końcowy produkt komercyjny, a jego
produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna;
w przypadku gdy projekty pilotażowe lub demonstracyjne mają być następnie
wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie przychody uzyskane z tego tytułu należy
odjąć od kwoty kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej,
c) działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów,
procesów i usług, pod warunkiem że nie są one wykorzystywane komercyjnie, prace
rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów,
linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku,
nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń;
Warto jednocześnie zauważyć, że w § 1 ust. 2 Regulaminu przeprowadzania konkursu,
projekt celowy zdefiniowano jako przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w ustalonym
okresie, na określonych warunkach, obejmujące część badawczą (badania przemysłowe lub
prace rozwojowe) oraz część wdrożeniową, realizowane przez podmiot posiadający zdolność
do prowadzenia danego typu badań. Jest to istotne w kontekście § 4 ust. 4 Regulaminu
zgodnie, z którym dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów celowych
z przeznaczeniem tylko na część badawczą, a nie wdrożeniową. Tym samym proces
komercjalizacji wyników nie jest elementem prac rozwojowych i nie jest finansowany ze
środków działania 1.4. Mimo że w umowie o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest
do wdrożenia wyników badań lub prac. Koszty wdrożenia, jak również przygotowania do
wdrożenia nie są kosztami kwalifikowanymi projektu.

