
Odpowiedź  
 
Zgodnie z § 4 Regulaminu przeprowadzania konkursu, Beneficjentem w ramach 
niniejszego konkursu może być publiczna organizacja badawcza, działająca na rzecz i w 
imieniu Konsorcjanta biznesowego, będącego przedsiębiorcą. Ww. podmioty tworzą na 
potrzeby realizacji Projektu Konsorcjum naukowe. W ramach konkursu wsparcie może 
być udzielane wyłącznie konsorcjom naukowym, w których skład wchodzi 1 publiczna 
organizacja badawcza oraz 1 przedsiębiorca. 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. 
Ponadto dofinansowanie w ramach konkursu może otrzymać Projekt, który przewiduje 
rozwiązanie wpisujące się w katalog branż (działalności wytwórczej lub usługowej) 
zaliczanych do wysokich i średnio-wysokich technologii (zdefiniowanych przez 
EUROSTAT w oparciu o stopień nasycenia wiedzą). Katalog branż z zakresu wysokich i 
średnio-wysokich technologii wspieranych w ramach przedmiotowego konkursu 
stanowi Załącznik nr 1 do RPK. Z dofinansowania w ramach Działania 1.3 POIG 
wykluczone są także działalności wskazane w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu 
udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju. 
 
Ponadto, zgodnie z § 6 ust. 17 Regulaminu realizacja Projektu nie może wykroczyć poza 
dzień 30 czerwca 2015 r. Zaś wg pkt 22 Instrukcji wypełniania WoD Konsorcjant 
biznesowy jest zobowiązany do wdrożenia rezultatów prac B+R w terminie do 3 lat od 
zakończenia realizacji Projektu w ramach Poddziałania 1.3.1 POIG. 
W zw. z powyższym należy zauważyć, że projekt w ramach aktualnego konkursu w 
ramach poddziałania 1.3.1 może być realizowany w formule 1 organizacja badawcza + 1 
przedsiębiorca. Należy przy tym pamiętać, że istnieje możliwość angażowania 
Podwykonawców do realizowania zadań badawczych. Zgodnie z kryterium 
merytorycznym punktowanym „Adekwatność zasobów organizacyjnych, kadrowych 
oraz infrastrukturalnych Wnioskodawców (oraz konsorcjanta w przypadku gdy 
odpowiada on za realizację części zadań w projekcie) do zakresu projektu” 
Wnioskodawca (lub Konsorcjant biznesowy) do przeprowadzenia prac B+R może 
zaangażować Podwykonawcę, jednak taką sytuację należy opisać we wniosku o 
dofinansowanie i załącznikach. 
 
Dodatkowo, w świetle dokumentacji konkursowej projekt obejmuje przeprowadzenie 
badań przemysłowych lub prac rozwojowych, co oznacza, że muszą się one zakończyć 
do 30 czerwca 2015 r. 
 
Całość dokumentacji konkursowej znajduje się pod adresem: 
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjna-
gospodarka/konkursy/konkurs-131-2012/ 
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