
Odpowiedź: 

1. Zgodnie z par. 3 ust. 11 umowy o dofinansowanie przedsiębiorca realizujący Projekt 
może rozpocząć wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych we 
własnej działalności gospodarczej przed zakończeniem realizacji Projektu. 

2. Trudno odpowiedzieć na przedmiotowe pytanie nie znając szczegółów konkretnej 
sytuacji. W pewnych wypadkach ww. wydatki mogą być uznane za kwalifikowane, 
jednakże zależy to od każdorazowego kontekstu. Należy np. pamiętać, że zgodnie z § 4 
ust. 3 Regulaminu przeprowadzania konkursu, w projekcie partnerskim, wydatki 
ponoszone przez organizacje badawczą lub partnera zagranicznego, nie są finansowane 
ze środków Działania 1.4 POIG. Ponadto każda umowa musi być badana pod kątem tego 
czy wydatek jest bezpośrednio związany z projektem i niezbędny do jego realizacji oraz 
został poniesiony w związku z realizacją projektu, a także czy został dokonany w sposób 
oszczędny, to jest poniesiony przy zachowaniu zasady osiągnięcia założonego efektu przy 
jak najniższych kosztach (podrozdział 4.3 ust. 1 i 2 Wytycznych z 29 marca 2011 r. w 
zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIG). 

3. Zgodnie z Katalogiem kosztów kwalifikowanych dla projektów składanych w konkursie w 
2012 r. w ramach działania 1.4 POIG, w ramach kosztów ogólnych (do 6 % kosztów 
kwalifikowanych wykazanych w pozostałych  kategoriach kosztów) mogą być 
wyszczególniane inne niż koszty wynagrodzeń koszty związane z zatrudnionym 
personelem tj. delegacje. Nie różnicuje się w tym wypadku delegacji polskich i 
zagranicznych. Warto jednocześnie zauważyć, że w katalogu kosztów nie mieszczą się 
koszty szkoleń, a każdy wydatek, tak jak podkreślono to w odpowiedzi na pytanie nr 2 
musi być bezpośrednio związany z projektem i niezbędny do jego realizacji oraz został 
poniesiony w związku z realizacją projektu. 

4. Zgodnie z Przewodnikiem po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach POIG 
2007-2013, w przypadku gdy Wnioskodawca (i ubiegający się o dofinansowanie Partner – 
jeśli dotyczy) wnioskuje  o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników badań 
przemysłowych na podstawie § 15 pkt 3 Rozporządzenia MNiSW, konieczne jest 
wykazanie w dokumentacji Projektu, że w okresie 3 lat od zakończenia Projektu wyniki 
badań przemysłowych: 

 zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, 
w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub 

 zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych z 
listy czasopism opracowanej przez MNISW zamieszczonej w dokumentacji dla 
Działania 1.4 PO IG na stronie internetowej IP lub powszechnie dostępnych bazach 
danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych 
danych badawczych) lub 

 zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania 
bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu. 

Podobnie § 5 umowy o dofinansowanie dotyczy premii za szerokie rozpowszechnianie 
wyników badań objętych wsparciem. IP dopuszcza możliwość publikacji wyników na stronie 
internetowej lub w czasopismach do których praktycznie każdy użytkownik Internetu lub 



czytelnik prasy może mieć dostęp. Na podobnej zasadzie im większa konferencja, o 
powszechniejszym dostępie, tym lepiej. 

 


