
Odpowiedź  
 
Wnioskodawca korzystając ze swej profesjonalnej wiedzy i znając szczegółowo 
specyfikę projektu powinien ocenić, czy dany projekt jest potencjalnie możliwy do 
sfinansowania w ramach Konkursu 1.3.1. W przypadku ww. wątpliwości należy w 
szczególności wziąć pod uwagę parę poniższych aspektów. 
Należy w pierwszej kolejności zbadać czy prace nad ww. „stanowiskiem” będą 
wpisywać się w definicję badań przemysłowych lub prac rozwojowych. Zgodnie z 
opisem kryterium merytorycznego dostępu nr 4 (Projekt obejmuje badania 
przemysłowe lub prace rozwojowe) zawartym w Przewodniku po kryteriach, ocenie 
podlega, czy Projekt ma charakter projektu badawczego, w którym przewidziano 
realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych.  
Jako badania przemysłowe i prace rozwojowe, należy rozumieć badania przemysłowe i 
prace rozwojowe o których mowa w art. 30 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): 
- „badania przemysłowe” - oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające 
na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych 
produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do 
istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględnia się tu tworzenie elementów 
składowych systemów złożonych, co jest niezbędne do badań przemysłowych, 
szczególnie do walidacji technologii generycznych, z wyjątkiem prototypów. 
- „prace rozwojowe” - oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i 
wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, 
technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności na potrzeby 
planowania lub projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, 
procesów lub usług. Mogą także obejmować na przykład inne czynności mające na celu 
definiowanie pojęciowe, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, 
procesów lub usług. Czynności te mogą obejmować tworzenie projektów, rysunków, 
planów oraz innej dokumentacji pod warunkiem, że nie jest ona przeznaczona do 
celów komercyjnych. Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian 
wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, 
istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter 
ulepszeń. 
Ponadto, zgodnie z opisem kryterium merytorycznego dostępu nr 6 należy zbadać czy 
ww. badania można zakwalifikować do branży wysokich technologii lub średnio-
wysokich technologii. Ocena kryterium będzie przeprowadzana na podstawie Listy 
branż z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii objętych wsparciem w 
konkursie, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Przeprowadzania Konkursu.  
Co do drugiej kwestii, zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu przeprowadzania konkursu, 
Konsorcjantem biznesowym musi być przedsiębiorca, w rozumieniu art. 1 Załącznika I 
do 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 (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych), prowadzący 
działalność oraz mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami 
fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W myśl 



przedmiotowego artykułu za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący 
działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w 
szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne 
zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja 
prowadzące regularną działalność gospodarczą. Jak widać jest to szeroka definicja i 
czynnikiem decydującym jest sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej, a nie 
forma prawna podmiotu.  
 
Ponadto, zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu, wsparcie na badania może być udzielone pod 
warunkiem zobowiązania się Konsorcjanta biznesowego do wdrożenia wyników badań 
przemysłowych lub prac rozwojowych realizowanych w ramach Projektu do własnej 
działalności gospodarczej, rozumianej jako rozpoczęcie produkcji, świadczenie usług 
lub udzielenie licencji na wykorzystanie wyników Projektu w działalności gospodarczej, 
przy czym za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie 
uznaje się sprzedaży tych wyników w celu wprowadzenia ich do działalności 
gospodarczej innego przedsiębiorcy. Warto tutaj podkreślić, że wdrożenie musiałoby 
nastąpić do działalności gospodarczej, a nie działalności pozagospodarczej WORD. 

 


