
Odpowiedź 
 
Zakres pytania dotyczy kilku przypadków, które należy rozróżnić, a które regulowane są 
w umowie o dofinansowanie.  
Zgodnie z § 3 ust. 21 umowy Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia 
wniosku o płatność końcową w przypadku, gdy w trakcie realizacji Projektu okaże się, 
że dalsze badania przemysłowe lub prace rozwojowe nie doprowadzą do osiągnięcia 
zakładanych wyników. W takim wypadku Beneficjent potwierdza niemożność 
osiągnięcia zakładanych wyników w Informacji końcowej, złożonej wraz z wnioskiem o 
płatność końcową, a Instytucja Pośrednicząca dokonuje analizy dokumentów 
weryfikując czy występują obiektywne przesłanki potwierdzające bezcelowość 
dalszego realizowania Projektu, tj. wystąpienie okoliczności niezależnych od 
Beneficjenta lub Konsorcjanta biznesowego, przy zachowaniu przez nich należytej 
staranności oraz postępowaniu zgodnie z Umową przy realizacji Projektu. Po 
dokonaniu analizy dokumentów, o których mowa wyżej, Instytucja Pośrednicząca może 
potwierdzić bezcelowość prowadzenia dalszych badań. 
 
Odzwierciedleniem powyższej możliwości jest kolejny ustęp umowy, wg którego 
konsorcjant biznesowy nie jest zobowiązany do wdrożenia wyników badań 
przemysłowych lub prac rozwojowych, gdy wdrożenie uzyskanych w efekcie realizacji 
Projektu wyników jest bezcelowe, mając na uwadze wystąpienie okoliczności 
niezależnych od Beneficjenta lub Konsorcjanta biznesowego, przy zachowaniu przez 
nich należytej staranności oraz postępowaniu zgodnie z Umową przy realizacji Projektu 
lub po jego zakończeniu. Beneficjent zobowiązany jest potwierdzić bezcelowość 
wdrożenia w przedłożonej Instytucji Pośredniczącej analizie ekonomicznej i badaniu 
rynkowym. Po dokonaniu analizy dokumentów, o których mowa wyżej, Instytucja 
Pośrednicząca może potwierdzić bezcelowość wdrożenia. 
W § 3 ust. 23 określono natomiast, że w przypadkach podanych wyżej, po dokonaniu 
pisemnego potwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą, Projekt uznaje się za 
zakończony, a Beneficjent otrzyma dofinansowanie proporcjonalne do zakresu 
zrealizowanych badań przemysłowych lub prac rozwojowych, z zachowaniem reguły, 
zgodnie z którą kwota dofinansowania obliczana jest na podstawie faktycznie 
poniesionych przez Beneficjenta kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, 
wykazanych we wniosku o płatność i zatwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą, z 
uwzględnieniem poziomów intensywności wsparcia oraz maksymalnych wysokości 
dofinansowania. 
 
Od ww. sytuacji należy wyraźnie odróżnić projekt zakończony pod wpływem siły 
wyższej zdefiniowanej w § 1 umowy. Jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie bądź 
połączenie zdarzeń, niezależnych od Beneficjenta, które uniemożliwiają lub zasadniczo 
utrudniają w całości lub części wykonywanie jego zobowiązań wynikających z Umowy, 
których Beneficjent nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich 
przezwyciężyć poprzez działanie z należytą starannością. 
W świetle § 14 ust. 5-7 Beneficjent nie będzie odpowiedzialny wobec Instytucji 
Pośredniczącej lub uznany za naruszającego postanowienia Umowy, w związku z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy, w 



zakresie w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem 
działania siły wyższej. 
Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Instytucji 
Pośredniczącej o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, udowodnienia tych 
okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie 
zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazania wpływu, jaki zdarzenie miało na 
przebieg realizacji Projektu. 
W przypadku, gdy dalsza realizacja Projektu nie jest możliwa z powodu działania siły 
wyższej, Beneficjent zobowiązany jest rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego 
terminu wypowiedzenia. 
 
Podsumowując, ewentualne wnioski beneficjentów będą rozpatrywane indywidualnie, 
po analizie dokumentów przedstawionych przez beneficjenta. 

 


