w pytaniach i odpowiedziach

Czy jednym z partnerów wchodzących w skład konsorcjum może być jednostka
zagraniczna mająca siedzibę poza granicami Polski (np. uniwersytet,
przedsiębiorstwo)? Czy w przypadku takiej współpracy spełnione zostaną wymogi
formalne programu?


Warunkiem koniecznym jest, aby konsorcjum spełniało warunki określone Regulaminem
konkursu, tzn. aby stanowiło konsorcjum naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z pózn. zm.),
w skład którego wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa niebędąca
przedsiębiorcą oraz co najmniej jeden przedsiębiorca w rozumieniu art. 1 Załącznika I
do Rozporządzenia Komisji Europejskiej (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 (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, Dz.
Urz. UE L 214 z 9.08.2008), albo co najmniej dwie jednostki naukowe, a konsorcjum
łącznie obejmuje co najmniej pięć jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę
na terenie RP.



Po spełnieniu ww. warunków, partnerem wchodzącym w skład konsorcjum może być
również jednostka zagraniczna (jednostka naukowa, przedsiębiorca lub inna jednostka
organizacyjna), ale bez prawa ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu.

Czy występują jakieś ograniczenia co do partycypowania w konsorcjum
naukowym zagranicznej firmy/jednostki naukowej?



Brak jest ograniczeń co do partycypowania w konsorcjum naukowym zagranicznej
firmy/jednostki naukowej, pod warunkiem, że co najmniej 5 jednostek organizacyjnych
tworzących tzw. podstawowy skład konsorcjum, ma siedzibę na terenie RP.



Możliwość uzyskania dofinansowania na realizację projektu zależy od tego co oznacza
wymieniona w powyższym pytaniu zagraniczna firma/jednostka naukowa:


Jeżeli jest to podmiot mający „zagranicznych właścicieli”, ale z siedzibą na terenie
RP, to taki podmiot może być partnerem w tzw. podstawowym składzie konsorcjum
naukowego (jako jedna z 5 jednostek organizacyjnych) i ubiegać się o
dofinansowanie z NCBR,



Jeżeli jest to podmiot mający siedzibę poza granicami RP, to może być partnerem w
konsorcjum, po spełnieniu ww. warunku dot. podstawowego składu konsorcjum (jako
np. 6 jednostka organizacyjna), jednak bez prawa ubiegania się o dofinansowanie z
NCBR.

Czy przedsiębiorca z zagranicy może być, oprócz przedsiębiorcy polskiego, członkiem
konsorcjum?
Czy członkiem konsorcjum, oprócz polskiego przedsiębiorstwa i jednostki naukowej,
może być zagraniczny przedsiębiorca?



Przedsiębiorca zagraniczny, może być, oprócz „polskiego przedsiębiorcy/jednostki
naukowej ”, członkiem konsorcjum, pod warunkiem, że co najmniej 5 jednostek
organizacyjnych tworzących tzw. podstawowy skład konsorcjum naukowego, wymagany
przepisami Regulaminu konkursu, ma siedzibę na terenie RP.



Przedsiębiorca mający siedzibę poza granicami RP, nie ma możliwości ubiegania się o
dofinansowanie od NCBR.

Czy partner zagraniczny wchodzi w skład konsorcjum jako jeden z pięciu wymaganych
podmiotów, czy musi być pięć "polskich", a zagraniczny wejdzie np. jako 6?



Zakładając, że przez partnera "zagranicznego" rozumiemy podmiot mający siedzibę
poza terytorium RP, a zatem utworzony zgodnie z obcym, a nie polskim prawem – to
może on wejść w skład konsorcjum, pod warunkiem, że co najmniej 5 jednostek
organizacyjnych tworzących tzw. podstawowy skład konsorcjum naukowego wymagany
przepisami Regulaminu konkursu, ma siedzibę na terenie RP, a zatem nie może on się
znajdować wśród 5 jednostek organizacyjnych tworzących konsorcjum.



Wszystkie 5 jednostek organizacyjnych tworzących konsorcjum naukowe, musi mieć
siedzibę na terenie RP. W omawianym przypadku należy zachować skład podstawowy
konsorcjum naukowego wymagany przepisami ustawy o zasadach finansowania nauki
(jednostka naukowa + przedsiębiorca albo jednostka + jednostka) oraz mieć na uwadze
fakt, że podmioty zagraniczne w ww. rozumieniu, nie mogą ubiegać się o
dofinansowanie.

Czy kryterium formalne partnera gospodarczego zostałoby spełnione w
przypadku, gdy firma obecnie działająca na terenie USA
zadeklarowałaby że w ciągu pierwszego etapu projektu (pierwszy rok)
otworzy swoją filię w Polsce?


Sama deklaracja utworzenia podmiotu z siedzibą na terenie RP jest
niewystarczająca zarówno co do spełnienia kryteriów formalnych w
odniesieniu do składu konsorcjum naukowego wymaganego
Regulaminem konkursu, jak również co do otrzymania dofinansowania,
ponieważ na dzień składania wniosku o dofinansowanie taki podmiot
faktycznie nie istnieje.

Czy w skład konsorcjum mogą wchodzić przedsiębiorstwa powiązane
w rozumieniu Rozporządzenia KE 800/2008?



Konsorcjum naukowe może obejmować swym składem przedsiębiorstwa powiązane, co
może mieć wpływ na wielkość pomocy publicznej udzielanej tym przedsiębiorstwom.



Powiązania między przedsiębiorstwami w rozumieniu Rozporządzenia Komisji
Europejskiej (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
(ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, Dz. Urz. UE L 214 z
9.08.2008) mają wpływ na określenie wielkości przedsiębiorstwa, gdyż powodują
obowiązek uwzględniania danych dot. zatrudnienia i obrotów przedsiębiorstwa
powiązanego. Skutkiem istnienia powiązań, o których mowa w Rozporządzeniu, może
być zaliczenie przedsiębiorstwa do dużych zamiast do MŚP, co ma z kolei wpływ na
ustalenie wielkości pomocy publicznej, jaka może mu być udzielona.

Czy potrzebny jest list intencyjny, czy partner zagraniczny podpisuje
się normalnie na umowie konsorcjum, która musi w takim przypadku
istnieć w języku angielskim?



Wybór języka, w jakim będzie sporządzona umowa konsorcjum należy
do partnerów, przy czym w przypadku sporządzenia umowy w innym
języku niż język polski, konsorcjum może być poproszone o
dostarczenie tłumaczenia przysięgłego treści umowy.

Czy fundacja - wpisana do rejestru przedsiębiorców - jest przedsiębiorcą
w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008
z dnia 6 sierpnia 2008 r.?

Czy może jako przedsiębiorca przystąpić do programu STRATEGMED w ramach
konsorcjum wraz z innymi uczelniami oraz JBRami?


Warunkiem uznania danego podmiotu za przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów
wspólnotowych, jest prowadzenie przez niego działalności gospodarczej, tj. oferowanie
towarów i usług na rynku – niezależnie do formy prawnej i sposobu finansowania.
Spełnienie formalnych przesłanek, takich jak wpis do krajowego rejestru
przedsiębiorców nie jest zatem rozstrzygający.



Jeżeli fundacja faktycznie prowadzi działalność gospodarczą, czyli oferuje usługi lub
produkty, konkurując na zasadach wolnorynkowych z innymi podmiotami
gospodarczymi, to może jako przedsiębiorca ubiegać się o dofinansowanie w formie
pomocy publicznej. Trzeba jednak pamiętać, że jej zdolność do realizacji fazy B, czyli
przeprowadzenia prac związanych z przygotowaniem wyników prac badawczych do
wdrożenia będzie podlegała ocenie merytorycznej(pkt II.12 Regulaminu: Faza
przygotowań do wdrożenia jest realizowana przez podmioty posiadające zdolność
do bezpośredniego wdrożenia wyników Projektu).

Czy zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej jest przedsiębiorcą?


Warunkiem uznania danego podmiotu za przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów
wspólnotowych jest prowadzenie przez niego działalności gospodarczej, tj. oferowanie
towarów i usług na rynku – niezależnie do formy prawnej i sposobu finansowania.
Spełnienie formalnych przesłanek, takich jak wpis do krajowego rejestru
przedsiębiorców nie jest rozstrzygający.



Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może uzyskiwać środki finansowe m.in.
z odpłatnej działalności leczniczej, a także z wydzielonej działalności innej niż
odpłatna działalność lecznicza, jeżeli statut przewiduje prowadzenie takiej
działalności. Jeżeli zatem SPZOZ faktycznie prowadzi działalność gospodarczą, czyli
oferuje usługi lub produkty, konkurując na zasadach wolnorynkowych z innymi
podmiotami gospodarczymi, np. w zakresie będącym przedmiotem finansowania fazy A
(świadczy usługi badawcze na zasadach komercyjnych) albo B (prowadzi usługową
działalność w zakresie prac przygotowawczych do wdrożenia wyników badań) i ubiega
się o dofinansowanie na ten rodzaj działalności, to należy go uznać za przedsiębiorcę,
podlegającego przepisom o pomocy publicznej.

We wstępnym i pełnym wniosku Wykonawca oświadcza m.in., że „nie zalega z
wpłatami z tytułu należności budżetowych oraz z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne”; natomiast na etapie podpisywania
umowy byłby zobowiązany do złożenia oryginału ww. oświadczenia.
Czy istnieje możliwość dołączenia do wniosku potwierdzenia z ZUS lub US o
ratalnym rozłożeniu zaległych należności i czy dopuszczalna jest odpowiednia
modyfikacja treści ww. oświadczeń np. o informację, że „w załączeniu
przesyłamy potwierdzenie z ZUS lub US o ratalnym rozłożeniu zaległych
należności”, w przypadku, gdy dana jednostka ma zgodę z ZUS lub Urzędu
Skarbowego o ratalnym rozłożeniu zaległych należności?


Nie jest dopuszczalna modyfikacja treści przedmiotowego oświadczenia – warunkiem
niezbędnym udziału w postępowaniu konkursowym jest oświadczenie o niezaleganiu z
wpłatami z tytułu należności budżetowych oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne. Dopełnienie powyższego obowiązku stanowi jedno z kryteriów
oceny formalnej wniosku wstępnego. Wniosek, który nie spełnia ww. kryterium
formalnego, pozostaje bez rozpatrzenia i nie podlega ocenie merytorycznej.

Czy jako przedsiębiorca w skład konsorcjum może wchodzić indywidualna
praktyka lekarska (firma jednoosobowa)?


Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest przedsiębiorcą
w rozumieniu Rozporządzenia Komisji Europejskiej (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 (ogólnego rozporządzenia w
sprawie wyłączeń blokowych, Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008).



Zgodnie z art. 1 Załącznika I do ww. Rozporządzenia, za przedsiębiorstwo uważa
się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę
prawną.

