
Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie znajduje się w § 3 ust. 4 i 5 oraz 13, 14 i 15 umowy o dofinansowanie, 
zgodnie z którymi: 

 ust. 4. Beneficjent składając wniosek o płatność końcową przedkłada Instytucji 
Pośredniczącej sporządzoną wg wzoru określonego przez Instytucję Pośredniczącą 
Informację końcową z realizacji Projektu potwierdzającą wykonanie badań 
przemysłowych lub prac rozwojowych zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie 
wraz z analizą ekonomiczną i badaniem rynkowym potwierdzającymi celowość 
wdrożenia wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych objętych 
dofinansowaniem w ramach Umowy. 

 ust.5. Informacja, o której mowa w ustępie poprzedzającym weryfikowana jest przez 
Instytucję Pośredniczącą pod kątem zachowania przez Beneficjenta należytej 
staranności oraz postępowania zgodnie z Umową przy realizacji Projektu. 

 ust.13 - 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 bądź gdy po zakończeniu ww. badań lub prac wdrożenie okaże się 
bezcelowe. 

 ust.14 - Beneficjent realizujący Projekt nie jest zobowiązany do kontynuowania 
badań przemysłowych lub prac rozwojowych bądź do wdrożenia wyników ww. badań 
lub prac, gdy dokumenty, o których mowa w ust. 4 nie potwierdzą celowości 
kontynuowania bądź wdrożenia wyników tych badań lub prac na skutek zaistnienia 
okoliczności, o których mowa w ust. 13 a Instytucja Pośrednicząca po dokonaniu 
analizy dokumentów, o których mowa w ust. 4 potwierdzi bezcelowość dalszego 
realizowania Projektu mając na uwadze wystąpienie okoliczności niezależnych od 
Beneficjenta przy zachowaniu przez niego należytej staranności oraz postępowaniu 
zgodnie z Umową przy realizacji Projektu. 

 ust.15 - W sytuacji, o której mowa w ust. 13 Projekt uznaje się za zakończony  
a Beneficjent otrzyma dofinansowanie proporcjonalne do zakresu zrealizowanych 
badań i prac z zachowaniem reguły, zgodnie z którą kwota dofinansowania obliczana 
jest na podstawie faktycznie poniesionych przez Beneficjenta lub Partnera 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. 

Istotne jest, że składana przez Beneficjenta Informacja końcowa z realizacji Projektu 
zawierająca analizę ekonomiczną i badanie rynkowe potwierdzające celowość wdrożenia 
wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych objętych dofinansowaniem 
weryfikowana jest przez Instytucję Pośredniczącą pod kątem zachowania przez Beneficjenta 
należytej staranności oraz postępowania zgodnie z Umową przy realizacji Projektu.  
 
Należy mieć na uwadze, że Beneficjent będzie zobligowany do zwrotu środków, w przypadku 
spełnienia łącznie przesłanek: 

1) po zakończeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych wdrożenie okaże się 
bezcelowe; 



2) bezcelowość wdrożenia wynikła z niezachowania przez Beneficjenta należytej 
staranności oraz postępowaniu niezgodnie z umową o dofinansowanie. 

 


