
Odpowiedź 
 
Warunkiem uzyskania dofinansowania na Projekt, jest spełnienie wymogów 
określonych w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu oraz spełnienie kryteriów 
formalnych i merytorycznych (wymienionych i opisanych w Przewodniku po kryteriach 
wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, 2007-2013). Jednym z kryteriów merytorycznych dostępu, które powinno 
być spełnione jest kryterium: „Przedmiotem projektu jest rozwiązanie z obszaru 
wysokich i średnio-wysokich technologii”. Dofinansowanie może uzyskać projekt, 
którego rozwiązanie (wynik badań przemysłowych lub prac rozwojowych) wpisuje się 
w katalog branż (czyli działalności wytwórczej lub usługowej) zaliczanych do wysokich  
i średnio-wysokich technologii (zdefiniowanych przez EUROSTAT w oparciu o stopień 
nasycenia wiedzą). 
Wnioskodawca znając specyfikację Projektu powinien określić czy i w którą branżę 
wpisuje się rozwiązanie będące przedmiotem Projektu.  
Ocena przedmiotowego kryterium będzie przeprowadzana przez Eksperta na 
podstawie Listy wysokich i średnio-wysokich technologii, która stanowi załącznik nr 1 
do Regulaminu Przeprowadzania Konkursu.  
Dodatkowo należy rozróżnić na potrzeby aplikowania o środki w ramach działania 1.3.1 
POIG 2 rodzaje kodów PKD. Zgodnie z Instrukcją wypełniania Wniosku  
o dofinansowanie realizacji projektu w ramach POIG - działanie 1.3.1, w pkt 6g należy 
wpisać numer kodu PKD podstawowej działalności konsorcjanta biznesowego,  
a podany kod musi figurować w aktualnym dokumencie rejestrowym konsorcjanta,  
w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (kod podmiotu). 
Natomiast w pkt 12.1 należy wpisać numer/y kodu PKD działalności, której/których 
dotyczy Projekt (kod projektu). 
W zw. z powyższym kod w pkt 6g wpisywany jest w oparciu o aktualny (na dzień 
złożenia Wniosku o dofinansowanie) dokument rejestrowy konsorcjanta. 
Warto mieć również na uwadze, że zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu przeprowadzania 
konkursu, 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. 

 


