
Odpowiedź: 

Zgodnie z § 4 ust. 3 w projekcie partnerskim wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem mogą 

być ponoszone przez partnerów, przy czym wydatki ponoszone przez organizacje badawczą lub 

partnera zagranicznego, nie są finansowane ze środków Działania 1.4 POIG. Wbrew pozorom nie jest 

to zapis wewnętrznie sprzeczny. Beneficjentami działania 1.4, zgodnie ze Szczegółowym Opisem 

Programu mogą być przedsiębiorcy i ich wydatki mogą być finansowane ze środków w ramach 

działania. Druga część zdania ma charakter doprecyzowujący jego pierwszą część i wskazuje, że o ile 

partnerzy zagraniczni i organizacje badawcze mogą być partnerami w projekcie, o tyle ich wydatki nie 

mogą być finansowane z 1.4.  

Dodatkowo wydatki kwalifikowane w działaniu 1.4 POIG nie mogą być utożsamiane, inaczej niż w 

niektórych innych działaniach z wydatkami dofinansowanymi. Powoływane przez Pana 

rozporządzenie wyraźnie wskazuje określone poziomy intensywności wsparcia, uzależnione m. in. od 

wielkości podmiotu. Np. duże przedsiębiorstwa w świetle § 13 w zw. z § 14 rozporządzenia mogą 

mieć pokryte maksymalnie 25 % kosztów kwalifikowanych, w wypadku realizacji prac rozwojowych 

(bez uwzględniania premii). Rzeczywiście § 15 ust. 2 rozporządzenia stwierdza, że, aby uzyskać 

premię projekt musi obejmować skuteczną współpracę między przedsiębiorcą a jednostką naukową 

lub zagranicznym publicznym ośrodkiem badawczym, które ponoszą co najmniej 10 % kosztów 

kwalifikowalnych (i mają prawo do publikowania wyników projektów w zakresie, w jakim pochodzą 

one z prowadzonych przez te podmioty badań przemysłowych, przy czym podwykonawstwo nie jest 

traktowane jako skuteczna forma współpracy), jednakże nie oznacza to, że wspomniane 10 % 

kosztów kwalifikowanych zostanie sfinansowane z działania 1.4. Stanowić będą one wkład własny do 

projektu.  

Warto jednocześnie zauważyć, że rozporządzenie ma charakter horyzontalny i zgodnie z § 1 ust. 1 

określa przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za 

pośrednictwem NCBR, na wykonywanie wszelkich projektów w ramach zadań określonych w art. 27, 

29 i 30 ustawy o NCBR. Dokładne zasady finansowania projektów określa każdorazowo dokumentacja 

dla danego konkursu. Rozporządzenie nie służy tylko wsparciu podmiotów w ramach działania 1.4 

POIG. 

 


