
Odpowiedź  
 
Katalog kosztów kwalifikowanych dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w 
ramach Działania 1.3 PO IG przewiduje finansowanie kosztów aparatury naukowo-
badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań w zakresie niezbędnym 
i przez okres niezbędny do realizacji Projektu objętego pomocą (przy czym jeżeli 
aparatura naukowo-badawcza i inne urządzenia nie są wykorzystywane na potrzeby 
realizacji Projektu objętego pomocą przez całkowity okres ich użytkowania, są to 
koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji badań przemysłowych lub prac 
rozwojowych, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości).  
Warto jednocześnie zauważyć, że zgodnie z kryterium merytorycznym dostępu nr 4 
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. 
Podsumowując, w ramach poddziałania 1.3.1, można sfinansować w pewnym zakresie 
aparaturę naukowo-badawczą, jednakże realizowany projekt musi mieć wyraźnie 
charakter badawczy, a nie infrastrukturalny. 

 


