Załącznik nr 2: Informacja dla wnioskodawców

Informacja dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie
projektów realizowanych w ramach programów
ERA-NET i ERA-NET PLUS
oraz programów podejmowanych na mocy Artykułów 185 oraz 187
Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej1
1.

WPROWADZENIE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju reprezentuje Polskę w wybranych programach
ERA-NET i ERA-NET PLUS oraz programach realizowanych na mocy Artykułów 185
oraz 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanych dalej „programami
traktatowymi”), w ramach których podejmuje współpracę z narodowymi ministerstwami i/lub
agencjami finansującymi badania naukowe oraz Komisją Europejską, na rzecz budowy
Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Podstawą dla funkcjonowania tych programów jest idea
łączenia potencjału finansowego i naukowego państw członkowskich prowadząca
do podniesienia konkurencyjności europejskiej nauki i gospodarki.
Współpracując z pozostałymi partnerami w ramach określonego programu ERA-NET
(ERA-NET PLUS lub traktatowego) Centrum może uczestniczyć m.in. we wspólnych
konkursach na projekty badawcze, w których o dofinansowanie mogą ubiegać się polskie
podmioty.
W ramach wspólnych konkursów ERA-NET projekty badawcze są finansowane
ze środków wniesionych przez kraje w nim uczestniczące. Udział polskiego podmiotu
w projekcie międzynarodowym, wyłonionym do finansowania w konkursie,
jest dofinansowany przez Centrum ze środków budżetu krajowego.
W formule ERA-NET PLUS Komisja Europejska zwiększa całkowity budżet konkursu
do maksymalnie 33 % jego wartości, wcześniej ustanowiony przez kraje uczestniczące
w konkursie. Centrum uczestniczy w realizacji programów ERA-NET, ERA-NET PLUS
i programów traktatowych na podstawie art. 30 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010
roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96 poz. 616).
W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest przedsiębiorca w rozumieniu § 5 pkt 1
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w
sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za
pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215 poz. 1411) i nie
spełniają kryteriów organizacji badawczej określonych w art. 30 pkt 1 Rozporządzenia
Komisji (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 (ogólne rozporządzenie w
sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008), warunki i tryb udzielenia
im dofinansowania podlegają przepisom dotyczącym pomocy publicznej, w szczególności
przepisom Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października
2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za
pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215 poz. 1411).
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2.

PRZEDMIOT I POZIOM WSPARCIA

Przedmiotem dofinansowania są koszty realizacji zadań międzynarodowego projektu
wykonywanych przez stronę polską, przy czym zakres dofinansowania jest ustalany
indywidualnie dla każdego konkursu w zależności od jego specyfiki.
Dofinansowanie może (ale nie musi) być przeznaczone na:
Badania podstawowe: zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (Dz. U. nr 96 poz. 615) – oryginalne prace
badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu
zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia
na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.
Badania przemysłowe: zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U. nr 96 poz. 615) – badania mające
na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów,
procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów,
procesów i usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów
złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem
prototypów objętych zakresem prac rozwojowych.
Prace rozwojowe: zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010
roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U. nr 96 poz. 615) – 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 lub 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,
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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.
Zgodnie z ustawą o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z dnia 30 kwietnia 2010 roku,
w konkursach ogłoszonych przez konsorcja ERA-NET/ERA-NET+ oraz inne inicjatywy
powstałe na mocy art. 185 oraz 187 Traktatu mogą brać udział następujący wnioskodawcy
(z zastrzeżeniem, że każdorazowo jest to ustalane indywidualnie dla każdego konkursu,
w zależności od jego specyfiki):
1. Jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dn. 30.04.2010 o zasadach finansowania
nauki (art. 2, ust. 9 Ustawy).
2. Konsorcja naukowe w rozumieniu ustawy z dn. 30.04.2010 o zasadach finansowania
nauki (art. 2, ust.12 Ustawy).
3. Sieci naukowe w rozumieniu ustawy z dn. 30.04.2010 o zasadach finansowania nauki
(art. 2, ust.14 Ustawy).
4. Centra naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dn. 30.04.2010 o instytutach
badawczych.
5. Centra naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dn. 30.04.2010
o Polskiej Akademii Nauk.
6. Przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu
ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej.
7. Jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej
niż określone powyżej
Dla jednostek niepodlegających przepisom dotyczącym pomocy publicznej, poziom
dofinansowania może wynieść do 100 % planowanych kosztów realizacji projektu.
Maksymalny poziom dofinansowania, będącego pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy
za pośrednictwem Centrum, jest określony na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dn. 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania
pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCBR (Dz. U. nr 215, poz. 1411)
i przedstawiony w poniższej tabeli nr 1:
Tabela 1. Poziomy wsparcia

ii
iii

Typ
Wnioskodawcy

Badania podstawowe
(poziom podstawowy
100%)

Organizacja
badawczaii

100% - (x%)iii

Badania
Prace rozwojowe
przemysłowe (poziom (poziom podstawowy
podstawowy 50%)
25%)

100% - x%

100% - x%

Na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008.
x% oznacza wartość pomocy publicznej udzielanej bezpośrednio przez KE bez pośrednictwa NCBR
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Mikro / Mały
Przedsiębiorca
Średni
Przedsiębiorca
Duży
Przedsiębiorca

50+20+15
(max 80%) - x%
50+10+15
(max 75%) -x
50+15
(max 65%) - x%

(100%* - x%)
(100%* - x%)
(100%* - x%)

25+20+15
(max 60%) - x%
25+10+15
(max 50%) - x%
25+15
(max 40%) - x%

* wyłącznie w przypadku posiadania przez przedsiębiorcę udokumentowanego dorobku naukowego. Kryterium oceny
posiadania dorobku naukowego jest wskazanie co najmniej 5 publikacji opublikowanych ciągu ostatnich 2 lat
w czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej, których przynajmniej jeden z autorów wskazał w afiliacji przedsiębiorstwo
wnioskujące o udzielenie dofinansowania. Wnioskodawcy w celu udokumentowania dorobku będą proszeni o podanie
sumarycznej ilości publikacji o powyższych wymaganiach z ostatnich 2 lat oraz podanie szczegółów bibliograficznych
5 wybranych publikacji.
Warunki zwiększenia intensywności pomocy publicznej (wykazanych w powyższej tabeli)
do progów maksymalnych określają przepisy rozdziału 2 rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dn. 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu
udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCBR (Dz. U. nr 215,
poz. 1411) - wnioskodawca, będący przedsiębiorcą, uzasadnia możliwość zwiększania
intensywności pomocy we wniosku o dofinansowanie projektu, o którym mowa poniżej.
3.

WARUNKI PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA PRZEZ CENTRUM
(POMOC PUBLICZNA)

Pomoc publiczna (wg definicji jak podano powyżej) jest udzielana przedsiębiorcy przez
Centrum pod warunkiem złożenia wniosku o udzielenie pomocy przed rozpoczęciem
wykonywania projektu.
Ponadto, pomoc publiczna jest udzielana dużemu przedsiębiorcy, jeżeli przedstawi on
analizę porównawczą, wskazującą na wystąpienie na skutek udzielenia pomocy publicznej co
najmniej jednej z poniższych okoliczności, w porównaniu do sytuacji, jaka miałaby miejsce
przy braku jej udzielenia: istotnego zwiększenia rozmiaru projektu, istotnego zwiększenia
zasięgu projektu, istotnego skrócenia czasu wykonania projektu, istotnego zwiększenia
całkowitej kwoty przeznaczonej przez przedsiębiorcę na wykonanie projektu.
Kosztami kwalifikującymi się do objęcia dofinansowaniem lub pomocą publiczną,
zwanymi dalej "kosztami kwalifikowalnymi", w przypadku badań podstawowych, badań
przemysłowych lub prac rozwojowych są koszty zamieszczone w Przewodniku
kwalifikowalności kosztów.
Uwaga: Należy pamiętać, że promocja projektu i zarzadzanie projektem nie może być
odrębnym zadaniem badawczym.
Pomoc publiczna nie może być udzielona:
•

przedsiębiorcy, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzania Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dn. 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu
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•
•

udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCBR (Dz. U.
nr 215, poz. 1411),
mikro, małemu lub średniemu przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji
ekonomicznej, o którym mowa w § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia
dużemu przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, o którym
mowa w § 6 ust. 4 ww. rozporządzenia

Należy pamiętać, iż pomoc publiczna udzielona przez Centrum, sumuje się z każdą inną
pomocą, w tym pomocą de minimis, oraz z pomocą ze środków pochodzących z budżetu UE,
udzieloną przedsiębiorcy, niezależnie od jej formy i źródła.
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