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REGULAMIN I KONKURSU PROGRAMU SPIN-TECH 

  

§ 1 PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Regulamin konkursu Programu SPIN-TECH (dalej: „Regulamin”) ustala Dyrektor 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616, z późn. 

zm.).  

2. Program SPIN-TECH (dalej: „Program”) realizowany jest na podstawie:  

1) art. 30 ust. 1 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju);  

2) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w 

sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

(Dz. U. Nr 178, poz. 1200);  

3) 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 (Dz. U. Nr 215, poz. 1411 z 

późn. zm.) .  

3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:  

1) Centrum – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;  

2) Państwowa Jednostka Badawcza lub PJB: 

a) uczelnia publiczna w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 

Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 

b) instytut badawczy w rozumieniu ustawy o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 

nr 96 poz. 618, z późn. zm.),  

c) instytut naukowy PAN w rozumieniu ustawy o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 

2010 nr 96 poz. 619 z późn. zm.);  

3) Konsorcjum Państwowych Jednostek Badawczych lub konsorcjum PJB – 

konsorcjum utworzone przez Państwowe Jednostki Badawcze,  na podstawie zawartej 

nie później niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie umowy o współpracy  

Konsorcjum wyznacza Wykonawcę Projektu (Lidera Konsorcjum), który jest 

upoważniony w imieniu Konsorcjum m.in. do złożenia Wniosku o dofinansowanie w 

ramach Programu, reprezentowania Konsorcjantów oraz podpisania Umowy o 

wykonanie i finansowanie projektu; 

4) Spółka celowa –  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, która 

spełnia jednocześnie następujące warunki:  

a) została utworzona przez: 

i. uczelnię publiczną zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) lub 

ii. instytut badawczy zgodnie z  art. 17 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych 

(Dz. U. z 2010 nr 96 poz. 618)  lub  
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iii. instytut naukowy PAN zgodnie art. 83 ust. 1 ustawy o Polskiej Akademii 

Nauk            (Dz. U. 2010 nr 96 poz. 619) lub  

iv. konsorcjum Państwowych Jednostek Badawczych; 

b) przedmiotem jej działalności jest zarządzanie własnością intelektualną i 

komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych PJB, w oparciu o 

umowę o zarządzaniu własnością intelektualną i komercjalizację wyników badań 

naukowych i prac rozwojowych zawartą z PJB lub z Konsorcjum PJB, które ją 

utworzyło. 

5) Spółka spin- off – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna,  która 

powstała w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych 

prowadzonych w PJB , utworzona przez spółkę celową PJB lub w której spółka celowa 

PJB objęła udziały 

6) Wnioskodawca – zgłaszający projekt do realizacji w ramach Programu, którym może 

być: 

a) spółka celowa spełniająca warunki określone w pkt 4 niniejszego ustępu;  

b) Państwowa Jednostka Badawcza, zamierzająca utworzyć spółkę celową; 

c) konsorcjum PJB, które zamierza wspólnie utworzyć spółkę celową. 

7) Wykonawca – Wnioskodawca, który w wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisał z 

Centrum umowę o wykonanie i dofinansowanie Projektu.  

8) Projekt – przedsięwzięcie zgłoszone do realizacji w ramach Programu obejmujące 

zadania związane z przygotowaniem, utworzeniem, prowadzeniem i rozwojem spółki 

celowej,  realizowane w dwóch ścieżkach:  ścieżka I dla PJB/Konsorcjum PJB albo 

ścieżka II dla spółki celowej, w zależności od typu Wnioskodawcy. 

4. Zespół Ekspertów ds. Programu SPIN-TECH lub Zespół - powołany Zarządzeniem 

Dyrektora Centrum w celu oceny merytorycznej Wniosków o dofinansowanie, tworzenia 

list rankingowych Projektów oraz oceny raportów merytorycznych. Efekty projektów 

finansowanych w ramach Programu powinny obejmować:  

1) w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest PJB lub konsorcjum PJB zamierzające 

utworzyć spółkę celową: 

a) identyfikację oferty komercyjnej PJB; 
b) ustanowienie spółki celowej jako podmiotu zarządzającego własnością 

przemysłową i komercjalizacją wyników badań PJB;  

2) w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest funkcjonująca spółka celowa - 

komercjalizacja własności intelektualnej wytworzonej w  PJB/konsorcjum PJB i 

wniesionej aportem do spółki celowej, w zakresie zadeklarowanym we wniosku o 

dofinansowanie, w szczególności poprzez: 

a) utworzenie spółki/spółek spin-off; 

b) sprzedaż praw do własności intelektualnej; 

c) udzielenie licencji. 
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§ 2 PRZEZNACZENIE I WARUNKI DOFINANSOWANIA 

 

1. Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie Projektów wyłonionych w I konkursie 

wynosi 40 mln PLN.  

2. Warunkiem dofinansowania projektu realizowanego przez spółkę celową jest 

zaangażowanie własnych środków finansowych, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 9 

i ust. 13. W przypadku PJB/Konsorcjum PJB, intensywność dofinansowania zadań fazy A 

może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych. 

3. Projekty w Programie mogą być realizowane w dwóch ścieżkach:  

1) I ścieżka przeznaczona dla PJB/konsorcjum PJB realizujące Fazę A, w wyniku 

której powstanie spółka celowa realizująca Fazę B, (ust. 4-9); 

2)  II ścieżka – przeznaczona dla spółki celowej realizującej Fazę A i Fazę B ( ust. 10-

13). 

 

Ścieżka I dla PJB/konsorcjum PJB 

 

4. Projekty, w których Wnioskodawcą jest PJB/Konsorcjum PJB, mogą obejmować 

tylko zadania Fazy A związane z powołaniem i zainicjowaniem działalności spółki 

celowej, w szczególności:  

1) identyfikację i ocenę potencjału komercyjnego własności intelektualnej PJB, 

w tym analiza typu freedom to operate;  

2) analizę możliwych ścieżek komercjalizacji własności intelektualnej PJB; 

3) przeprowadzenie wyceny własności przemysłowej PJB wytypowanych do 

wniesienia aportem do spółki celowej; 

4) powołanie spółki celowej (wszelkie wymagane przepisami prawa czynności, 

niezbędne do powstania  spółki z o.o. lub spółki akcyjnej).  

5. Maksymalna kwota dofinansowania Projektu realizowanego przez PJB/konsorcjum PJB  

(Faza A) określonego w ust. 4 nie może przekroczyć równowartości 100 000 euro, przy 

czym maksymalna, łączna kwota dofinansowania na realizację Fazy A przez 

PJB/konsorcjum PJB oraz Fazy B przez utworzoną spółkę celową nie może przekroczyć 

równowartości 200 000 euro. 

6. Dofinansowanie na realizację Fazy B dla spółki celowej utworzonej w wyniku realizacji 

Fazy A przez PJB/Konsorcjum PJB będzie przyznawane pod warunkiem: 

1) stwierdzenia przez Zespół osiągnięcia zamierzonych efektów realizacji Fazy A, w 

szczególności powołania spółki celowej, na podstawie raportu z realizacji Fazy A  

oraz 

2) złożenia przez spółkę celową wniosku o dofinansowanie Fazy B. 

7. W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest spółka celowa powołana w wyniku realizacji 

Fazy A przez PJB/konsorcjum PJB, dofinansowanie mogą otrzymać Projekty 

obejmujące działania Fazy B zadania związane z prowadzeniem i rozwojem działalności 

spółki celowej, w szczególności: 
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1) obsługa transferu technologii, w tym wycena wartości  własności intelektualnej, 

sprzedaż praw własności intelektualnej, ich licencjonowanie lub udostępnianie w 

innej formie prawnej; 

2) wsparcie doradcze w zakresie zakładania lub innego rodzaju inwestowania w  

spółki spin – off, wykorzystujące prawa własności intelektualnej pochodzące z 

PJB,  

3) opracowanie procedur działania i biznes planu  spółki celowej; 

4) rozpoznawanie potrzeb rynku. 

8. Wniosek o dofinansowanie Fazy B, o którym mowa  w ust. 6 pkt 2 zostanie oceniony 

przez Zespół. W przypadku oceny pozytywnej dofinansowanie Fazy B zostanie udzielone 

na podstawie odrębnej umowy o dofinansowanie, zawartej między utworzoną spółką 

celową, a Centrum. 

9. Pomoc udzielona spółce celowej jest pomocą de minimis i nie może przekroczyć 90% 

wartości kosztów kwalifikowalnych Fazy B projektu co oznacza, że warunkiem 

dofinansowania Fazy B jest zaangażowanie przez Wnioskodawcę własnych środków 

finansowych, rzeczowych lub osobowych, w jego realizację  (w wysokości co najmniej 

10% całkowitych kosztów kwalifikowanych realizacji Fazy B). 

 

Ścieżka II dla spółek celowych 

 

10. Projekty, w których Wnioskodawcą jest działająca spółka celowa obejmują zadania 

Fazy A i Fazy B łącznie, przy czym dofinansowanie na realizację Fazy B będzie 

przyznawane pod warunkiem stwierdzenia przez Zespół, że wyniki realizacji Fazy A 

potwierdzają uzyskanie zamierzonych rezultatów. 

11. W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest spółka celowa, dofinansowanie mogą otrzymać 

Projekty obejmujące w szczególności:  

1) w Fazie A – zadania związane z przygotowaniem do rozwoju działalności spółki 

celowej: 

a) identyfikacja i ocena potencjału komercyjnego  własności intelektualnej 

należącej do spółki celowej, w tym analiza typu freedom to operate;  

b) analiza możliwych ścieżek komercjalizacji własności intelektualnej spółki 

celowej; 

c) przeprowadzenie wyceny własności intelektualnej należącej do  spółki celowej; 

oraz 

2) w Fazie B – zadania związane z prowadzeniem i rozwojem działalności spółki 

celowej, w szczególności: 

a) obsługa transferu technologii, w tym wycena wartości własności intelektualnej, 

sprzedaż praw własności intelektualnej, ich licencjonowanie lub udostępnianie 

w innej formie prawnej; 
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b) wsparcie doradcze w zakresie zakładania lub innego rodzaju inwestowania w  

spółki spin – off, wykorzystujące prawa własności intelektualnej pochodzące z 

PJB,  

c) opracowanie procedur działania i biznes planu  spółki celowej; 

d) rozpoznawanie potrzeb rynku. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 spółka celowa składa jeden wniosek o 

dofinansowanie fazy A i B. Dofinansowanie na realizację Fazy B zostanie przekazane 

przez Centrum pod warunkiem pozytywnej oceny przez Zespół rezultatów Fazy A.  

13. Maksymalna kwota dofinansowania projektu określonego w ust. 9 wynosi równowartość 

200 000 euro  i jest pomocą de minimis, przy czym dofinansowanie nie może przekroczyć 

90% wartości kosztów kwalifikowalnych Projektu, co oznacza, że warunkiem 

dofinansowania Projektu jest zaangażowanie przez Wnioskodawcę własnych środków 

finansowych, rzeczowych lub osobowych, w jego realizację  (w wysokości co najmniej 

10% całkowitych kosztów kwalifikowanych realizacji Projektu).  

14. Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu SPIN-TECH nie obejmuje 

bezpośredniego wsparcia rozwoju spółek spin-off utworzonych za pośrednictwem lub przy 

udziale spółek celowych PJB.  

15. Przewodnik kwalifikowalności kosztów zawierający katalog kosztów kwalifikowanych 

stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.  

16. Wnioskodawca może rozpocząć realizację Projektu oraz ponosić koszty od dnia złożenia 

Wniosku. Warunkiem koniecznym do otrzymania refundacji kosztów kwalifikowalnych 

jest przyznanie Wnioskodawcy dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu oraz 

zawarcie z Centrum umowy o wykonanie i finansowanie Projektu. 

17. Dofinansowanie (w tym pomoc de minimis) jest udzielane Wykonawcy (w tym spółce 

celowej) przez Centrum pod warunkiem złożenia wniosku o udzielenie pomocy przed 

rozpoczęciem wykonywania Projektu. 

18. Podstawą udzielenia dofinansowania stanowi Umowa o finansowanie i wykonanie 

projektu zawarta między Centrum a Wnioskodawcą. 

19. Łączny okres realizacji Projektu nie może przekraczać 3 lat, przy czym realizacja fazy 

A nie może trwać dłużej niż 1 rok. 

 

§ 3 OGŁOSZENIE KONKURSU I NABÓR WNIOSKÓW 

  

1. Konkurs w ramach Programu ogłasza Dyrektor Centrum.  

2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, na stronie 

internetowej Centrum www.ncbr.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na 

stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w BIP oraz 

udostępnia w siedzibie Centrum i MNiSW.  

http://www.ncbr.gov.pl/
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3. Wnioskodawca składa w konkursie jeden wniosek
1
, zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 2 do Regulaminu, w terminie podanym w ogłoszeniu o konkursie.  

4. Nabór Wniosków w konkursie jest jednoetapowy i trwa 60 dni.  

5. Wniosek należy sporządzić w wersji papierowej. Wszystkie dokumenty (Wniosek wraz z 

dokumentami określonymi w Załączniku nr 4),  podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentowania podmiotu muszą być zeskanowane i nagrane na nośniku CD. Wniosek w 

wersji papierowej, wraz z dokumentami określonymi w Załączniku nr 4 do Regulaminu, 

należy złożyć na adres:  

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

ul Nowogrodzka 47a  

00-695 Warszawa 

z dopiskiem I konkurs Programu SPIN-TECH 

6. Warunkiem uznania Wniosku za złożony w terminie, jest jego wpływ do Centrum 

najpóźniej o godz. 16:00 w dniu zamknięcia naboru lub w przypadku nadania Wniosku 

pocztą albo kurierem decyduje data nadania w placówce pocztowej albo u kuriera do dnia 

zamknięcia naboru do godziny 23:59. 

7. Wniosek może być wycofany na każdym etapie postępowania konkursowego. Wycofanie 

Wniosku następuje w formie pisemnego oświadczenia Wnioskodawcy przesłanego na 

adres Centrum.  

 

§ 4 PROCEDURA KONKURSOWA 

 

1. Procedura konkursowa obejmuje ocenę formalną, ocenę merytoryczną Wniosków i 

zatwierdzenie wyników. 

2.  Ocena formalna Wniosków obejmuje: 

 

1) Ocenę formalną Wniosków i dokumentów określonych w Załączniku nr 4 do 

Regulaminu, na podstawie kryteriów zawartych w Załączniku nr 3 do  Regulaminu;  

2) W przypadku niespełnienia kryteriów formalnych nr 3, 4, 5, 6 określonych w 

Załączniku nr 3 do Regulaminu, jednokrotne wezwanie Wnioskodawcy do  

uzupełnienia Wniosku w terminie 7 dni. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek 

innych błędów lub braków formalnych, wniosek zostanie odrzucony bez wzywania do 

uzupełnienia;   

3) Opublikowanie na stronie internetowej Centrum listy Wniosków spełniających 

wymogi formalne;  

4) Pisemne powiadomienie Wnioskodawcy przez Centrum o odrzuceniu Wniosku na 

etapie oceny formalnej.  

 

 

                                                           
1
  tzn. PJB jest uprawniona do uczestnictwa w ramach jednego konkursu wyłącznie albo jako indywidualny 

wnioskodawca PJB albo jako członek Konsorcjum PJB albo jako udziałowiec spółki celowej będącej 

Wnioskodawcą, bez względu na liczbę posiadanych udziałów albo akcji.  



7 

 

 

3. Ocena merytoryczna: 

 

Ocena merytoryczna Wniosków spełniających wymogi formalne, zgodnie z kryteriami oceny 

merytorycznej Wniosku, określonymi w Załączniku nr 5 do Regulaminu, zostanie dokonana w 

dwóch etapach: 

1) Wniosek będzie oceniany punktowo przez 3 (trzech) członków Zespołu, na podstawie 

kryteriów stanowiących Załącznik nr 5 do Regulaminu; 

2) Końcowa ocena merytoryczna jest dokonywana na posiedzeniu Zespołu, na zasadzie 

osiągnięcia konsensusu. Podstawą do sformułowania oceny końcowej jest średnia 

arytmetyczna z 3 (trzech) recenzji, przy czym nie może ona być niższa od najniższej 

ani wyższa od oceny najwyższej uzyskanej w 3 (trzech) ocenach, o których mowa w 

ust.  3 pkt. 1. 

4. Zatwierdzenie wyników: 

1) Ustalenie listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych Wniosków, utworzonej na 

podstawie wyników oceny merytorycznej, przeprowadzonej przez Zespół zgodnie z 

ust. 3, przy czym rekomendowane do dofinansowania będą tylko te Wnioski, które 

uzyskają końcową ocenę sumaryczną równą lub wyższą 13 punktów i uzyskają 

minimum 1 punkt w ocenie każdego z kryteriów nr 1-5. 

2) Podjęcie przez Dyrektora Centrum decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania 

dofinansowania na podstawie listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych 

wniosków zgodnie z pkt. 1, mając na uwadze wysokość środków finansowych 

dostępnych w budżecie Centrum w bieżącym roku budżetowym oraz szacowaną ich 

wysokość w przyszłych latach budżetowych.  

3) Podanie informacji o tytułach Projektów, na wykonanie których Centrum przyznało 

dofinansowanie oraz o ich Wykonawcach i wysokości przyznanego dofinansowania 

na stronie internetowej Centrum (www.ncbr.gov.pl) 

4) W przypadku zastrzeżeń Zespołu dotyczących zasadności kosztów Projektu 

rekomendowanego do dofinansowania, Dyrektor Centrum podejmie decyzję o 

wysokości dofinansowania, po przeprowadzeniu z Wnioskodawcą negocjacji, w 

wyniku których ustalona zostanie ostateczna kwota dofinansowania.  

5) Treść recenzji dotycząca oceny merytorycznej Wniosku może zostać udostępniona 

Wnioskodawcy po zakończeniu procedury konkursowej, na jego wniosek i przy 

zachowaniu zasady anonimowości osób dokonujących oceny merytorycznej. 

 

§ 5 PROCEDURA SKŁADANIA PROTESTÓW 

1. Od rozstrzygnięć Dyrektora Centrum Wnioskodawcy przysługuje protest, czyli pisemne 

wystąpienie Wnioskodawcy o weryfikację dokonanej oceny Projektu w zakresie: 

1) zgodności oceny Projektu z kryteriami oceny formalnej; 

2) naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały 

wpływ na jej wynik; 

3) innych rozstrzygnięć Dyrektora Centrum kończących postępowanie w sprawie 

rozpatrzenia wniosku niebędących decyzją w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 

http://www.ncbr.gov.pl/


8 

 

30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616 

z późn. zm.). 

2. Rozpatrywanie protestów odbywa się zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie 

Centrum.  

3. Protest składa się w terminie 14 dni od dnia  otrzymania informacji Dyrektora Centrum  o 

odrzuceniu wniosku po ocenie formalnej lub innego rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 

1 pkt 3.  

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu wniosek kierowany jest do oceny 

merytorycznej, zgodnie z § 4 ust. 3. 

 

§ 6 PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

 

1. Od decyzji Dyrektora Centrum o przyznaniu albo o odmowie przyznania dofinansowania, 

o której mowa w §4 ust. 4 pkt 2 Regulaminu, Wnioskodawcy przysługuje odwołanie do 

Komisji Odwoławczej Rady Centrum w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

2. Komisja Odwoławcza wydaje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania 

środków finansowych nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.  

3. Na decyzję Komisji Odwoławczej przysługuje skarga do sądu administracyjnego.  

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wnioskodawca niezwłocznie informuje Centrum o zmianie danych teleadresowych, które 

nastąpiły w trakcie trwania konkursu, pod rygorem odrzucenia Wniosku.  

2. Wnioskodawca, który otrzymał decyzję Dyrektora Centrum o przyznaniu środków 

finansowych na realizację Projektu zawiera umowę na wykonanie i finansowanie projektu, 

w terminie 3 miesięcy od daty doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych. W 

przypadku niedochowania ww. terminu z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy, 

Dyrektor Centrum może odstąpić od zawarcia umowy.  

 

3. Warunkiem zawarcia umowy o wykonanie i finansowanie Projektu jest złożenie przez 

Wnioskodawcę dokumentów, o których mowa w Załączniku nr 6 do Regulaminu.  

4. Centrum, w trakcie i po zakończeniu Programu, prowadzi jego ewaluację oraz 

rozpowszechnia informację o jego rezultatach. W badaniach ewaluacyjnych 

wykorzystywane są wyniki monitorowania dofinansowanych Projektów, prowadzonego 

zgodnie z zasadami określonymi w umowach o wykonanie i finansowanie Projektów 

zawartych z Wykonawcami.  

5. Wnioskodawca nie może finansować, ani ubiegać się o dofinansowanie zadań objętych 

wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł.  
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

KRYTERIA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU 

 

Kryteria oceny formalnej wniosku 

 

Ocena formalna dokonywana jest według następujących kryteriów:  

 

 

1. spełnianie warunków uczestnictwa w konkursie określonych  § 1 ust. 3 pkt. 6 

Regulaminu;  

2. złożenie Wniosku w wymaganym terminie na formularzu zgodnym z wzorem 

określonym w Załączniku nr 2 do Regulaminu; 

3. prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza Wniosku; 

4. załączenie do Wniosku wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń 

wymienionych w Załączniku nr 4 do Regulaminu; 

5. złożenie wszystkich wymaganych podpisów i pieczęci na Wniosku, dokumentach i 

oświadczeniach, zgodnie z zasadami reprezentacji Wnioskodawcy;  

6. złożenie płyty CD zawierającej skany wszystkich dokumentów złożonych w wersji 

papierowej, tj. Wniosku oraz dokumentów i oświadczeń określonych w Załączniku nr 4 

do Regulaminu.    
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Załącznik nr 4 do Regulaminu 

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH NA 

ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
2
 

 

L.p. Nazwa dokumentu Forma Postać Uwagi 

1 Oświadczenie (łączne) o: 

a) niefinansowaniu  zadań objętych wnioskiem 

i nieubieganiu się o ich finansowanie z 

innych źródeł 

b) niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności 

budżetowych oraz z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

 

- wzór  załączony do Wniosku o dofinansowanie 

 

Papierowa Oryginał Oświadczenie składa 

każdy 

Wnioskodawca,  

wpisując do wzoru 

odpowiednio 

„nazwę 

Wnioskodawcy” 

 i „nazwę projektu”  

 

 

2 W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis  

Wnioskodawca składa dokumenty określone w 

pkt A i B: 

 

A) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 

minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w 

roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w 

ciągu dwóch poprzedzających go lat 

 

- formularze urzędowe wydane zgodnie z odrębnymi 

przepisami przez podmioty, które udzieliły 

Wnioskodawcy pomocy de minimis 

 

albo (gdy Wnioskodawca nie otrzymał 

pomocy de minimis   w ww. okresie) 

składa: 

 

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de 

minimis  w  roku, w którym ubiega się o 

pomoc oraz w ciągu dwóch 

poprzedzających go lat 

 

B) formularz informacji przedstawianych przy 

ubieganiu się o pomoc de minimis
3
 

 

- wzór dostępny na stronie Centrum 

 

 

 

 

 

Papierowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papierowa 

 

 

 

 

Papierowa 

 

 

 

 

Kopie 

potwierdzone za 

zgodność  

z oryginałem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oryginał 

 

 

 

 

Oryginał 

Dotyczy 

Wnioskodawcy 

będącego  

(półką celową 

 

3 Odpis z KRS, a w przypadku  instytutu  naukowego 

PAN - odpis z rejestru instytutów naukowych PAN 

 – wydane w okresie 3 m-cy poprzedzających  

złożenie wniosku  

 

- formularze urzędowe wydane zgodnie z odrębnymi 

przepisami 

Papierowa Dokument w 

formacie pdf 
Nie dotyczy uczelni 

publicznych 

                                                           
2

 Dokumenty i oświadczenia muszą być zaparafowane i podpisane przez osoby upoważnione w imieniu 

Wnioskodawcy, a ich skany nagrane na płycie CD. W przypadku Konsorcjum PJB należy przedstawić 

dokumenty i oświadczenia każdego z członków Konsorcjum. 
3
 Wzór formularza informacji oraz instrukcję wypełniania tabeli w części B formularza określa  Rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 

ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. 2010r. Nr 53, poz. 311) 
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4 Pełnomocnictwo   Papierowa Skan 

podpisanego 

dokumentu 

w formacie pdf 

Nie dotyczy osób 

których umocowanie 

wynika z załączonego 

KRS, z odpisu z 

rejestru instytutów 

naukowych PAN lub 

z przepisów 

powszechnie 

obowiązujących   
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Załącznik nr 5 do Regulaminu 

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ  

 

Wniosek w każdym z kryteriów 1- 5 jest oceniany w skali od 0 do 5 punktów, przy czym 

liczba przyznanych punktów oznacza ocenę spełnienia danego kryterium w stopniu:  

5 – doskonałym  

4 – bardzo dobrym  

3 – dobrym  

2 – przeciętnym  

1 – niskim  

0 – niedostatecznym  

Rekomendowane do dofinansowania będą tylko te Wnioski, które końcową ocenę sumaryczną 

równą lub wyższą 13 punktów i równocześnie uzyskają minimum 1 punkt w ocenie każdego z 

kryteriów nr 1- 5. Maksymalna liczba punktów w ocenie merytorycznej Wniosku wynosi 25. 

L.p. Kryterium 
Maksymalna 

ocena 

1 Potencjał wnioskodawcy 5 

2 Dorobek zespołu projektowego 5 

3 
Zasadność zadań projektu w stosunku do przedstawionych 

potrzeb i planowanych rezultatów 
5 

4 

Ścieżka I PJB/konsorcjum 

PJB: Uzasadnienie powołania 

spółki celowej i jej rola w 

polityce komercjalizacyjnej  

PJB/konsorcjum PJB 

Ścieżka II spółka celowa: 

Współpraca z otoczeniem 

biznesowym 

5 

5 Korzyści i efekty ekonomiczne 5 

6 
Zasadność planowanych kosztów w stosunku do zakresu zadań 

objętych projektem oraz w stosunku do oczekiwanych wyników 
n.d. 

Razem: 25 

 

 

 

W kryterium 6 zadaniem ekspertów z Zespołu Ekspertów ds. Programu SPIN-TECH 

oceniających wnioski jest weryfikacja zasadności kosztów (należy wybrać: 

zasadne/niezasadne) i przypadku wskazania niezasadności kosztów określenie pozycji 

wymagających korekty w sposób możliwy dokonania ewentualnego obniżenia kosztu 

całkowitego lub dofinansowania projektu. 

 



13 

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY PODPISANIU UMOWY O FINANSOWANIE I 

WYKONANIE PROJEKTU 

 
L.p. Nazwa dokumentu Forma Postać Uwagi 

1 Oświadczenie (łączne) o: 

a) niefinansowaniu  zadań objętych wnioskiem i 

nieubieganiu się o ich finansowanie z innych 

źródeł 

b) niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności 

budżetowych oraz z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

 

- wzór dostępny na stronie Centrum 

 

Papierowa Oryginał Oświadczenie składa 

każdy 

Wnioskodawca,  

wpisując do wzoru 

odpowiednio 

„nazwę 

Wnioskodawcy” 

 i „nazwę projektu”  

 

2 Umowa o utworzeniu konsorcjum 

naukowego/sieci naukowej/centrum naukowo-

przemysłowego/centrum naukowego PAN 

 

- brak określonego wzoru  

 

 

 

 

Papierowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

potwierdzona 

za zgodność  

z oryginałem  

 

 

 

 

 

Umowa powinna 

zawierać niezbędne 

elementy umowy 

konsorcjum – 

dostępne na stronie 

Centrum 

3 Odpis z KRS, a w przypadku  instytutu  

naukowego PAN - odpis z rejestru instytutów 

naukowych PAN 

 – wydane w okresie 3 m-cy poprzedzających  

złożenie wniosku  

 

- formularze urzędowe wydane zgodnie z 

odrębnymi przepisami 

Papierowa Oryginał w 

formie 

pisemnej lub 

dokument w 

formie 

elektronicznej 

w formacie 

PDF, zgodnie 

z art. 4 ust. 

4aa ustawy z 

dnia 20 

sierpnia 1997 

r. o Krajowym 

Rejestrze 

Sądowym (Dz. 

U.  z 2007 Nr 

168, poz. 1186 

t.j.) 

Nie jest wymagane, 

jeżeli umowa zostaje 

zawarta w ciągu 3 

miesięcy od daty 

wydania odpisu z 

KRS lub odpisu z 

rejestru instytutów 

naukowych PAN, 

złożonych razem z 

wnioskiem  

4 W przypadku ubiegania się o pomoc de 

minimis  Wnioskodawca składa dokumenty 

określone w pkt A i B: 

 

A) wszystkie zaświadczenia o pomocy de 

minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, 

w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 

dwóch poprzedzających go lat 

 

- formularze urzędowe wydane zgodnie z 

odrębnymi przepisami przez podmioty, które 

udzieliły Wnioskodawcy pomocy de minimis 

 

  

 

 

 

Papierowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

potwierdzona 

za zgodność  

z oryginałem  

 

 

 

 

 

Dotyczy 

Wnioskodawcy 

będącego 

przedsiębiorcą 

(spółka celowa) 
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albo (gdy Wnioskodawca nie otrzymał 

pomocy de minimis   w ww. okresie) 

składa: 

 

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy 

de minimis  w  roku, w którym ubiega 

się o pomoc oraz w ciągu dwóch 

poprzedzających go lat 

 

B) formularz informacji przedstawianych przy 

ubieganiu się o pomoc de minimis
4
 

 

- wzór dostępny na stronie Centrum 

 

 

 

 

 

Papierowa 

 

 

 

 

Papierowa 

 

 

 

 

Oryginał 

 

 

 

 

Oryginał 

5 W przypadku ubiegania się o pomoc de 

minimis: 

 

Sprawozdanie finansowe za okres ostatnich 3 lat 

obrotowych albo kopię ostatniej deklaracji o 

wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej 

straty), w przypadku, gdy przedsiębiorca nie 

istniał przez cały rok obrotowy  

 

- dokumenty własne Wnioskodawcy, 

przygotowane  zgodnie z odrębnymi przepisami 

Papierowa Kopia 

potwierdzona 

za zgodność  z 

oryginałem 

Dotyczy 

Wnioskodawcy 

będącego 

przedsiębiorcą 

(spółka celowa) 

 

 

                                                           
4
 Wzór formularza informacji oraz instrukcję wypełniania tabeli w części B formularza określa  Rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 

ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53, poz. 311) 


