
Odpowiedź  
 
Zgodnie z § 4 Regulaminu przeprowadzania konkursu beneficjentem w ramach 
niniejszego konkursu w Działaniu 1.3, Poddziałanie 1.3.1 POIG może być publiczna 
organizacja badawcza, działająca na rzecz i w imieniu Konsorcjanta biznesowego, 
będącego przedsiębiorcą, prowadzącym działalność oraz mającym siedzibę, a w 
przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ww. podmioty tworzą na potrzeby realizacji 
Projektu Konsorcjum naukowe. 
W wyniku konkursu dofinansowanie udzielane jest na realizację Projektów z 
przeznaczeniem na badania przemysłowe lub prace rozwojowe. Wsparcie na ten cel 
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. Za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac 
rozwojowych nie uznaje się sprzedaży tych wyników w celu wprowadzenia ich do 
działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. 
Na obecnym etapie wnioskodawca znając całościową specyfikę projektu i korzystając 
ze swej profesjonalnej wiedzy powinien sam ocenić czy rozwiązania wypracowane w 
ramach projektu wpisują się w którąś z dziedzin wymienionych na Liście wysokich i 
średnio-wysokich technologii, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu 
Przeprowadzania Konkursu. Kryterium merytoryczne dostępu nr 6 brzmi: 
„Przedmiotem projektu jest rozwiązanie z obszaru wysokich i średnio-wysokich 
technologii”, w zw. z czym na etapie oceny merytorycznej, zgodnie z Regulaminem 
przeprowadzania konkursu, to eksperci ostatecznie zweryfikują czy rozwiązanie 
wypracowane w ramach projektu rzeczywiście wpisuje się w co najmniej jedną z 
pozycji z listy. 
Zgodnie z § 7 ust. 5 umowy o dofinansowanie koszty poniesione na przeprowadzenie 
przez Konsorcjanta biznesowego wdrożenia do działalności gospodarczej wyników 
Projektu nie stanowią kosztów kwalifikowanych. Możliwe do sfinansowania są 
wyłącznie koszty wymienione w Katalogu kosztów kwalifikowanych dla projektów 
składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 PO IG. 
W schemacie wsparcia, przewidzianym w przedmiotowym konkursie Konsorcjant 
biznesowy nie otrzymuje dofinansowania. 
Konsorcjant biznesowy w zamian za 100% praw majątkowych do wyników badań 
przemysłowych i prac rozwojowych zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego 
w Projekcie, adekwatnego do poziomu intensywności wsparcia wyliczonego zgodnie z 
dopuszczalną intensywnością pomocy publicznej dla danego typu przedsiębiorcy na 
poszczególne rodzaje prac B+R. Wnioskowana intensywność oraz kwota wsparcia musi 
być wyliczona prawidłowo, z uwzględnieniem pomocy już otrzymanej przez 
Konsorcjanta biznesowego na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, 
których dotyczy Projekt.  
Intensywność pomocy publicznej zależy od statusu Konsorcjanta biznesowego oraz 
rodzaju prac badawczych (badań przemysłowych lub prac rozwojowych).  
W ramach konkursu w przypadku badań przemysłowych maksymalna intensywność 
pomocy publicznej nie może przekroczyć: 



a) 70 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorców,  
b) 60 % kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,  
c) 50 % kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorców.  
Niemniej jednak zgodnie z §15 pkt 3) Rozporządzenia MNiSW, w przypadku badań 
przemysłowych intensywność udzielanej pomocy publicznej może ulec zwiększeniu o 
15 punktów procentowych, jeżeli wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane za 
pośrednictwem:  
a) konferencji technicznych lub naukowych lub  
b) czasopism naukowych lub technicznych, lub powszechnie dostępnych baz danych 
zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań lub  
c) oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.  
Natomiast maksymalna intensywność pomocy publicznej na prace rozwojowe nie 
może przekroczyć:  
a) 45 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorców;  
b) 35 % kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców; 

c) 25 % kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorców 


