
Odpowiedź  

Zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu, wsparcie na badania 

przemysłowe lub prace rozwojowe 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, przy czym za wdrożenie 

wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się sprzedaży tych 

wyników w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego 

przedsiębiorcy. Warto tutaj podkreślić, że wdrożenie musi nastąpić do działalności 

gospodarczej, rozumianej jako rozpoczęcie produkcji, świadczenie usług lub udzielenie 

licencji na wykorzystanie wyników Projektu w działalności gospodarczej.  

Zgodnie z pkt 22 Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie 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, zaś zgodnie z § 3 

ust. 20 Umowy o dofinansowanie istnieje możliwość wdrożenia przez Konsorcjanta 

biznesowego wyników Projektu przed zakończeniem jego realizacji.  

Wdrożenie musi nastąpić zgodnie z zakresem określonym we wniosku o 

dofinansowanie. Nie określono okresu trwania wdrożenia rezultatów prac B+R. 

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie (§ 3 ust. 13, pkt 3 oraz ust. 19) 

Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia, że Konsorcjant biznesowy wdroży wyniki 

Projektu w formie i zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie w terminie do 

3 lat od zakończenia realizacji Projektu oraz zobowiązany jest do złożenia do Instytucji 

Pośredniczącej sprawozdania z wdrożenia według wzoru określonego przez Instytucję 

Pośredniczącą, w terminie 30 dni od dnia wdrożenia. Należy również pamiętać, że 

zgodnie § 3 ust. 22 Umowy 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 przedmiotowych 

dokumentów, Instytucja Pośrednicząca może potwierdzić bezcelowość wdrożenia.  

Należy także pamiętać, że Instytucja Pośrednicząca może wypowiedzieć Umowę o 

dofinansowanie, w przypadku gdy Beneficjent nie przedłoży Instytucji Pośredniczącej 

sprawozdania wdrożenia lub Konsorcjant biznesowy nie wdrożył wyników badań 

przemysłowych lub prac rozwojowych lub wdrożył je w innym zakresie, niż określony 

we wniosku o dofinansowanie. 

 


