
Zasady uzyskania dofinansowania stosowane 

przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  

III polsko-izraelskiego konkursu na projekty badawczo-rozwojowe  
 

  

Wprowadzenie 
 
 

1. Na podstawie art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, ze zm.), art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616, ze zm.), a 

także na podstawie 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) oraz 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, ze zm.), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej 

„NCBR”) dofinansowuje projekty polskich podmiotów w ramach polsko-izraelskiego 

konkursu na projekty badawczo-rozwojowe. 
 

2. Środki finansowe przyznawane polskim podmiotom na częściowe pokrycie kosztów 

współrealizacji projektów wyłanianych w ramach polsko-izraelskiego konkursu na projekty 

badawczo-rozwojowe, przydzielane są w oparciu o zasady wynikające z przepisów prawa o 

udzielaniu pomocy publicznej, warunki określone w Umowie o współpracy pomiędzy NCBR i 

Centrum Badań Przemysłowych Izraela – MATIMOP, kryteria określone przez NCBR oraz 

zasady i kryteria Inicjatywy EUREKA. 
 

I. Procedura przyznawania środków finansowych na realizację projektu 

międzynarodowego w ramach konkursu polsko-izraelskiego 

 
1. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są: 

a) mikro, mały, średni (w rozumieniu kryteriów określonych w Załączniku I do 

rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 

88 Traktatu, Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008) i duży przedsiębiorca (niespełniający 

ww. kryteriów), posiadający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 

b) jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o zasadach finansowania nauki. 

 

2. Liderzy konsorcjum, wymienieni w pkt I 4 lit. e Zasad, zgłaszający się do konkursu w 

ramach polsko-izraelskiego konkursu na projekty badawczo-rozwojowe, składają 

wspólnie, w pierwszym etapie konkursu, drogą elektroniczną - formularz projektu, 

zawierający opis projektu w języku angielskim, w formie Eureka Project Form 

(obowiązujący w inicjatywie EUREKA), dostępny na stronie internetowej 

http://www.eurekanetwork.org/download-project-application-form. Do formularza 

należy dołączyć wstępną Umowę o współpracy podpisaną przez wszystkich partnerów 

projektu wymienionych w formularzu projektu Eureka Project Form. Umowa o 

współpracy powinna zawierać elementy określone w dokumencie Eurostars Consortium 

Agreement - Skeleton. 

 
3. Formularz projektu powinien być podpisany przez uprawnionych przedstawicieli 

wszystkich członków konsorcjum oraz w ich imieniu wysłany przez lidera konsorcjum 

równolegle do NCBR oraz do MATIMOP, w terminach określonych w ogłoszeniach 



konkursowych. Zeskanowane podpisy uprawnionych przedstawicieli wszystkich 

członków konsorcjum stanowią integralną część wniosku składanego w pierwszym 

etapie konkursu i muszą zostać przesłane razem z formularzem projektu. Formularze 

projektu z oryginalnymi podpisami uprawnionych przedstawicieli członków konsorcjum 

pozostają w dyspozycji członków konsorcjum wraz z pozostałą dokumentacją dotyczącą 

projektu. 

 
4. Z opisu projektu realizowanego w ramach polsko-izraelskiego konkursu na projekty 

badawczo-rozwojowe musi wynikać spełnianie następujących przesłanek przez 

wszystkich partnerów: 

a) realizowane projekty ukierunkowane są na rozwijanie innowacyjnych produktów 

oraz rozwiązań technologicznych w dowolnym obszarze tematycznym, mających 

realne perspektywy zastosowań komercyjnych oraz spełniających kryteria 

znaczącego potencjału rynkowego; 

b) wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny 

być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy 

dla Polski, Izraela, a także dla Europy; 

c) projekty biorące udział w konkursie powinny charakteryzować się innowacyjnością 

oraz wartością dodaną, wynikającą ze współpracy pomiędzy uczestnikami z obu 

państw (tj. wspólna baza wiedzy, komercyjne zastosowania itp.); 

d) projekty powinny być realizowane przez uczestników z obu państw, przy 

założeniu zrównoważonego wkładu w realizację zadań badawczych. Zadania 

badawcze obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe rozumiane zgodnie z 

definicjami zawartymi w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki. Wkład finansowy partnerów, z każdego z reprezentowanych w 

konsorcjum państw, nie powinien być mniejszy niż 30% całkowitego kosztu 

projektu; 

e) w konsorcjum projektowym musi być co najmniej 1 mały, średni (w rozumieniu 

kryteriów określonych w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 

z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze 

wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu, Dz. Urz. UE L 214 z 

9.08.2008) lub duży przedsiębiorca (niespełniający ww. kryteriów) mający siedzibę 

na terenie RP oraz 1 mały, średni (w rozumieniu kryteriów określonych w 

Załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w 

zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu, Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008) lub duży 

przedsiębiorca (niespełniający ww. kryteriów) z Izraela, z których jeden jest 

liderem konsorcjum. Ponadto, w skład konsorcjum mogą wchodzić, w roli 

partnera, jednostki naukowe oraz inni przedsiębiorcy. 

 
5. Formularz projektu musi zawierać dokładnie sprecyzowane koszty po stronie partnerów. 

 

6. Eureka Project Form oraz wstępna Umowa o współpracy są rejestrowane w NCBR, a 

następnie podlegają ocenie formalnej. Do oceny merytorycznej pierwszego etapu 

konkursu, kierowane są wyłącznie te projekty, których dokumentacja spełnia kryteria 

formalne, w szczególności: 

a) została złożona w terminie, 

b) została sporządzona wg obowiązującego wzoru, 

c) wypełniono prawidłowo wszystkie wymagane pola, 

d) jest kompletna,  

e) została opatrzona stosownymi podpisami uprawnionych przedstawicieli wszystkich 



członków konsorcjum. 

7. Formularz Eureka Project Form oraz wstępna Umowa o współpracy mogą być 

uzupełnione przez członków konsorcjum, po jednokrotnym wezwaniu do uzupełnienia 

braków, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania przez członków 

konsorcjum informacji o niekompletności dokumentacji, wymaganej w pierwszym etapie 

konkursu. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym terminie, 

Eureka Project Form oraz wstępną Umowę o współpracy pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 
8. W terminie do trzech miesięcy od daty zakończenia przyjmowania formularzy projektu 

(Eureka Project Form), każdy projekt jest oceniany pod względem spełnienia przesłanek 

wymienionych w pkt I 4 przez recenzentów wyznaczonych osobno przez NCBR i przez 

MATIMOP, zgodnie z wewnętrznymi procedurami obu instytucji. Recenzenci 

reprezentują dziedziny nauki i techniki zgodne z tematyką projektów oraz praktyką 

gospodarczą, z tym, że recenzentem nie może być osoba zatrudniona w podmiocie 

składającym wniosek lub znajdować się w innego rodzaju konflikcie interesów. 

9. Po zakończeniu procedury, o której mowa w pkt I 8, Interdyscyplinarny Zespół do spraw 

Programów Międzynarodowych (dalej „IZdsPM”) wspólnie z ekspertami wyznaczonymi 

przez MATIMOP ustali listę projektów zgłoszonych do polsko-izraelskiego konkursu na 

projekty badawczo-rozwojowe, które zostaną zaproszone do drugiego etapu konkursu tj. 

do składania wniosków o dofinansowanie udziału w projektach realizowanych w ramach 

polsko-izraelskiego konkursu na projekty badawczo-rozwojowe (dalej „Wnioski o 

dofinansowanie”). 

 
10. NCBR powiadamia drogą elektroniczną, na adresy wskazane w Eureka Project Form, 

wszystkie polskie podmioty uczestniczące w polsko-izraelskim konkursie na projekty 

badawczo-rozwojowe o wspólnym stanowisku IZdsPM i ekspertów z Izraela, o którym 

mowa w pkt I 9. Następnie NCBR zaprasza polskie podmioty z projektów wyłonionych 

zgodnie ze wspólnym stanowiskiem, o którym mowa w pkt I 9, do złożenia w ramach 

drugiego etapu konkursu Wniosków o dofinansowanie. 

 
11. Wzory Wniosków o dofinansowanie określa Dyrektor NCBR. Na Wniosku 

o dofinansowanie oraz załącznikach do niego wymagane są oryginalne podpisy osób 

uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy. 

 
12. Wnioski o dofinansowanie są rejestrowane w NCBR, a następnie podlegają ocenie 

formalnej. Do oceny merytorycznej drugiego etapu konkursu kierowane są wyłącznie te 

Wnioski o dofinansowanie, które spełniają kryteria formalne, w szczególności: 

a) zostały złożone w terminie, 

b) zostały sporządzone wg obowiązującego wzoru, 

c) we wniosku wypełniono prawidłowo wszystkie wymagane pola, 

d) są kompletne, tzn. zawierają wymagane załączniki, 

e) zostały opatrzone stosownymi podpisami i pieczęciami Wnioskodawcy. 

 
13. Wnioski o dofinansowanie mogą być uzupełnione przez wnioskodawców, po 

jednokrotnym wezwaniu do uzupełnienia braków, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 

dnia otrzymania przez wnioskodawcę informacji o niekompletności wniosku. W 

przypadku nieuzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym terminie, wniosek 

pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 
14. Wnioski o dofinansowanie wraz z uzupełniającymi dokumentami wymienionymi w pkt 

IV Zasad są oceniane przez IZdsPM pod względem spełnienia przesłanek 



wymienionych w pkt I 4, przedstawionej specyfikacji kosztów oraz powiązania 

tematyki projektu z misją i rolą, jaką pełni NCBR w kontekście możliwości 

wykorzystania wyników projektu w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z 

korzyścią dla społeczeństwa. 

 
15. Po zakończeniu procedury oceny, o której mowa w pkt I 14, IZdsPM w porozumieniu z 

ekspertami wyznaczonymi przez MATIMOP, ustali listę projektów, która uwzględniać 

będzie stanowisko każdej ze stron w sprawie dofinansowania.  

 
16. Na podstawie ustalonej listy projektów, o której mowa w pkt I 15, IZdsPM rekomenduje 

Dyrektorowi NCBR decyzję o przyznaniu wnioskowanej lub zmniejszonej kwoty 

dofinansowania albo decyzję o odmowie przyznania środków finansowych. 

17. Dyrektor NCBR, na podstawie rekomendacji IZdsPM oraz biorąc pod uwagę dostępność 

środków finansowych, wydaje decyzję o przyznaniu albo o odmowie przyznania 

dofinansowania na realizację projektu. 

 
18. NCBR powiadamia Wnioskodawcę o przyznaniu dofinansowania we wnioskowanej lub 

zmniejszonej wysokości albo o odmowie przyznania środków finansowych wraz 

z uzasadnieniem. 
 

19. Od informacji Dyrektora NCBR o odrzuceniu wniosku po ocenie formalnej lub innych 

rozstrzygnięć Dyrektora NCBR kończących postępowanie w sprawie rozpatrzenia 

wniosku niebędących decyzjami, o których mowa w pkt I 17, przysługuje protest 

składany do Dyrektora NCBR w terminie 14 dni liczonych od dnia doręczenia 

Wnioskodawcy rozstrzygnięcia Dyrektora NCBR w formie pisemnej. Dyrektor NCBR, po 

zapoznaniu się z rekomendacją Zespołu ds. rozpatrywania protestów, w ciągu 70 dni od 

dnia złożenia protestu przekazuje Wnioskodawcy informację o jego rozstrzygnięciu. 
 

20. Od decyzji, o której mowa w pkt I 17, Wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Komisji 

Odwoławczej Rady Centrum w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wnioskodawcy 

decyzji. Komisja Odwoławcza Rady Centrum wydaje decyzję w sprawie przyznania lub 

odmowy przyznania środków finansowych nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia 

złożenia odwołania. Na decyzję Komisji Odwoławczej Rady Centrum przysługuje skarga 

do sądu administracyjnego. 

 
21. Środki finansowe przekazywane są Wnioskodawcy przez NCBR na podstawie umowy o 

wykonanie i finansowanie projektu. 

 
22. Podpisanie umowy o wykonanie i finansowanie projektu następuje pod warunkiem 

uzyskania przez projekt statusu EUREKI, tj. po zapewnieniu finansowania projektu przez 

wszystkich partnerów konsorcjum, z których przynajmniej jeden po stronie polskiej musi 

uzyskać dofinansowanie z NCBR oraz przynajmniej jeden po stronie izraelskiej musi 

uzyskać dofinansowanie z MATIMOP. 

 

23. Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu określa Dyrektor NCBR. 

 
24. Treść umowy zawiera klauzule dotyczące: 

a) wysokości środków finansowych przyznanych na realizację projektu; 

b) czasu realizacji projektu, przy czym nie może być on dłuższy niż 36 miesięcy; 

c) sposobu przekazywania środków Wnioskodawcy; 

d) trybu i terminów składania raportów m.in. z realizacji projektu i wniosków o płatność w 



celu pokazania stanu wydatkowania przyznanych środków przez Wnioskodawcę; 

e) trybu kontroli realizacji projektu przez NCBR lub inne uprawnione instytucje; 

f) możliwości wprowadzenia zmian do treści umowy; 

g) warunków i trybu rozwiązania umowy oraz przerwania finansowania projektu przez 

NCBR; 

h) warunków uznania przez NCBR umowy za wykonaną; 

i) zasad końcowego rozliczenia przyznanych środków finansowych po zakończeniu 

realizacji zadań; 

j) warunków zwrotu środków finansowych, określonym tytułem, przez Wnioskodawcę; 

k) zasad rozstrzygania sporów. 

 
25. Integralną część umowy o wykonanie i finansowanie projektu stanowią załączniki – 

wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach polsko-izraelskiego 

konkursu na projekty badawczo-rozwojowe (wraz z załącznikami do wniosku o 

dofinansowanie), zaktualizowany harmonogram realizacji projektu oraz zaktualizowany 

harmonogram finansowania projektu. 

 
26. Wzory formularzy raportów określa Dyrektor NCBR. 

27. Raporty i wnioski o płatność są oceniane przez NCBR. 

 

 
 

 

II. Przedmiot i poziom dofinansowania 
 
1. Przedmiotem dofinansowania są koszty realizacji zadań międzynarodowego projektu 

wykonywanych przez polskiego partnera. Dofinansowanie przyznawane jest przez 

NCBR na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. 

 
2. Podstawowym warunkiem przyznania dofinansowania na realizację projektu jest złożenie 

przez Wnioskodawcę do NCBR kompletnego Wniosku o dofinansowanie. 

 
3. Wysokość dofinansowania projektu przyznanego przez NCBR (w PLN) nie może 

przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, 

wyliczonej na podstawie danych zawartych w formularzu Eureka Project Form 

(podanych w EURO) wg kursu EBC na dzień ogłoszenia przedmiotowego konkursu 

przez NCBR. 

 
4. W przypadku Wnioskodawcy niepodlegającego przepisom dotyczącym pomocy 

publicznej, poziom dofinansowania może wynieść maksymalnie do 100 % 

planowanych kosztów realizacji projektu. 

 
5. W przypadku, gdy wnioskodawcy są przedsiębiorcami w rozumieniu § 5 pkt. 1 

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) 

i nie spełniają kryteriów organizacji badawczej określonych w art. 30 pkt. 1 

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 

Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 

09.08.2008), warunki i tryb udzielenia im dofinansowania podlegają przepisom 

dotyczącym pomocy publicznej, w szczególności przepisom 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, ze zm.). 

 
6. Pomoc publiczna jest udzielana przedsiębiorcy przez NCBR pod warunkiem złożenia 

wniosku o udzielenie pomocy przed rozpoczęciem wykonywania projektu. Maksymalny 

poziom dofinansowania udzielonego przedsiębiorcy, otrzymującemu pomoc publiczną z 

NCBR, określony jest zgodnie z rozporządzaniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dn. 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania 

pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCBR (Dz. U. nr 215, poz. 

1411, ze zm.) i przedstawiony w poniższej tabeli: 
 

 
 

 Badania 

Przemysłowe 
(poziom podstawowy 

50%) 

 
Prace rozwojowe 
(poziom podstawowy 

25%) 

Jednostka Naukowa 
(spełniająca kryteria organizacji badawczej w rozumieniu 

art. 30 pkt 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 

dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy 

za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 

Traktatu) 

 

 
 
 

do 100% 

 

 
 
 

do 100% 

 
 

Mikro / Mały Przedsiębiorca 

 
50+20+15 

(max 80%) 

 
25+20+15 

(max 60%) 
 
 

Średni Przedsiębiorca 

 
50+10+15 

(max 75%) 

 
25+10+15 

(max 50%) 

 
Duży Przedsiębiorca 

 
50+15 

(max 65%) 

 
25+15 

(max 40%) 
 

7. Warunki zwiększenia intensywności pomocy publicznej (wykazanych w powyższej 

tabeli) do progów maksymalnych określają przepisy rozdziału 2 rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 28 października 2010 r. w sprawie 

warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za 

pośrednictwem NCBR (Dz. U. nr 215, poz. 1411, ze zm.) – wnioskodawca, będący 

przedsiębiorcą, uzasadnia możliwość zwiększania intensywności pomocy we Wniosku 

o dofinansowanie. 
 

 
 

III. Zagadnienia dotyczące pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR 

 
1. W przypadku gdy badania przemysłowe lub prace rozwojowe są prowadzone przez 

przedsiębiorcę we współpracy z zagranicznym publicznym ośrodkiem badawczym, do 

wartości pomocy publicznej wlicza się wkład finansowy wniesiony przez zagraniczny 

publiczny ośrodek badawczy, chyba że jest spełniony co najmniej jeden z 

następujących warunków: 

 
a) przedsiębiorca uczestniczący we wspólnych badaniach przemysłowych lub pracach 

rozwojowych ponosi ich całkowite koszty; 



b) wyniki badań przemysłowych lub prac rozwojowych nieskutkujące powstaniem 

praw własności przemysłowej są rozpowszechniane w sposób określony w § 15 pkt 

3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 28 października 

2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de 

minimis za pośrednictwem NCBR (Dz. U. nr 215, poz. 1411, ze zm.), a prawa 

wynikające z uzyskanych wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych 

będących efektem działalności zagranicznego publicznego ośrodka badawczego są 

im przekazywane w całości; 

c) zagraniczny ośrodek badawczy w zamian za prawa majątkowe wynikające z 

uzyskanych wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych, będących 

efektem ich działalności, otrzymują od podmiotów uczestniczących we wspólnych 

badaniach przemysłowych lub pracach rozwojowych wynagrodzenie 

odpowiadające wartości rynkowej tych praw; 

d) prawa majątkowe oraz prawo dostępu do wyników badań przemysłowych lub 

prac rozwojowych są proporcjonalne do udziału finansowego stron w prowadzeniu 

tych badań. 

 
2. Dofinansowanie nie może być przyznane przedsiębiorcy: 

 
a) o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 59, poz. 404 ze zm.), 

b) mikro, małemu lub średniemu przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji 

ekonomicznej, w rozumieniu art. 1 ust. 7 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 

800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu, dużemu 

przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, spełniającemu 

kryteria przedsiębiorstwa zagrożonego określone w pkt 9-11 komunikatu Komisji – 

Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i 

restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2044, 

str. 2 ze zm.). 

 
3. Pomoc publiczna udzielona przez NCBR, w odniesieniu do tych samych kosztów 

kwalifikowanych sumuje się z każdą inną pomocą, w tym pomocą de minimis, oraz z 

pomocą ze środków pochodzących z budżetu UE, udzieloną przedsiębiorcy, 

niezależnie od jej formy i źródła. 
 

 
 

IV. Wymagane dokumenty 

 
1. Załącznikami do Wniosku o dofinansowanie składanego przez każdego 

z Wnioskodawców są: 

a) oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 

do reprezentowania Wnioskodawcy, wypełnionego formularza Eureka Project Form 

z podpisami wszystkich partnerów w projekcie; 

b) oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 

do reprezentowania Wnioskodawcy, Umowy o Współpracy z podpisami wszystkich 

partnerów w projekcie; 

c) oświadczenie (łączne), zgodne z określonym wzorem, o: 

- niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem i nieubieganiu się o ich finansowanie z 

innych źródeł, 

- niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych oraz z opłacaniem 



składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 

 
2. Ponadto przedsiębiorca dołącza do wniosku: 

a) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w 

rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie 

lub rybołówstwie, wg określonego wzoru, 

b) jeżeli Wnioskodawca nie otrzymał pomocy przeznaczonej na te same koszty 

kwalifikujące się do objęcia pomocą, składa ponadto oświadczenie o nieotrzymaniu 

pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na 

pokrycie których Wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną, wg określonego 

wzoru. 

c) oświadczenie o niepozostawaniu przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej; 

d) oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy wynikającego z decyzji 

Komisji Europejskiej; 

e) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument poświadczający 

prowadzenie działalności gospodarczej – wydany nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed złożeniem wniosku; 

f) statut lub inny akt określający organizację wewnętrzną i kompetencje 

poszczególnych organów, a w przypadku spółek handlowych – umowę lub statut 

spółki lub ich poświadczone za zgodność z oryginałem kopie; 

g) sprawozdanie finansowe za trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku lub 

jego poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię albo kopię ostatniej deklaracji o 

wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w przypadku, gdy 

przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy poprzedzający złożenie wniosku, 

z wyjątkiem mikro- i małego przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 załącznika 

I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w 

zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń 

blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3); 

3. Duży przedsiębiorca w rozumieniu § 5 pkt 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, ze zm.), ponadto dołącza do 

wniosku:  

a) Analizę porównawczą – (efekt zachęty) wskazującą spełnienie jednego lub więcej 

z poniższych kryteriów, dzięki otrzymaniu pomocy: 

i. znaczące zwiększenie rozmiaru projektu; 

ii. znaczące zwiększenie zasięgu projektu; 

iii. znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na 

projekt; 

iv. znaczące przyspieszenie zakończenia projektu. 

4. Ponadto jednostka naukowa dołącza do wniosku: 

a) Opis metodologii naliczania kosztów ogólnych. 

 
 

 

I. Koszty realizacji projektu 

 
1. Kategorie kosztów, które mogą być uznane za kwalifikowane na rzecz realizacji 

projektu są wspólne dla wszystkich Wnioskodawców. W trakcie realizacji projektu 

możliwe będzie uznanie kosztów za kwalifikowane po spełnieniu określonych 

warunków, w tym do wysokości zadeklarowanej w umowie. Zalicza się do nich 



koszty: 

 
a) W – Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami 

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy prowadzeniu 

badań przemysłowych lub prac rozwojowych, w części, w jakiej wynagrodzenia te są 

bezpośrednio związane z realizacją projektu objętego pomocą; 

 
b) A – Koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do 

wykonywania badań, w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji projektu 

objętego pomocą; jeżeli aparatura naukowo-badawcza i inne urządzenia nie są 

wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu objętego pomocą przez całkowity 

okres ich użytkowania, są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji 

badań przemysłowych lub prac rozwojowych, obliczone na podstawie przepisów o 

rachunkowości oraz koszty wynikające z odpłatnego korzystania z aparatury 

naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań (kosztem są 

raty kapitałowe leasingu operacyjnego, wynajem lub dzierżawa urządzenia), w 

zakresie i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą; 

 

c) G – Koszty gruntów i budynków, w zakresie i przez okres, w jakim są używane do 

realizacji projektu objętego pomocą; w przypadku budynków są to koszty amortyzacji 

odpowiadające okresowi prowadzenia badań przemysłowych lub prac rozwojowych, 

obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości, a w przypadku gruntów są to 

koszty związane z przeniesieniem własności, koszty wynikające z odpłatnego 

korzystania z gruntu lub rzeczywiste poniesione koszty kapitałowe; 

 
d) E – Koszty usług badawczych wykonanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej 

i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, uzyskanych od osób 

trzecich na warunkach rynkowych, oraz usług doradczych i usług równorzędnych 

wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby realizacji projektu objętego pomocą; NIE 

MOGĄ STANOWIĆ WIĘCEJ NIŻ 70% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH 

OGÓŁEM PROJEKTU – (Razem kat. E / Razem Całkowity koszt ogółem)*100% ≤ 70 

%; 

 
e) Op – inne koszty operacyjne, w tym koszty nabycia i zużycia materiałów, środków 

eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z 

realizacją projektu objętego pomocą; 

 
f) O – dodatkowe koszty ogólne ponoszone w związku z realizacją projektu objętego 

pomocą;  

Koszty ogólne rozliczane są ryczałtem do wysokości wyszczególnionej poniżej w 

zależności od rodzaju podmiotu: 

 Uczelnie państwowe 20% 

 Uczelnie prywatne 15% 

 Instytuty naukowe PAN 20% 

 Instytuty badawcze 15% 

 Przedsiębiorstwo 8% 
  
 

II. Dodatkowe wymagania 

 
1. organizmy genetycznie modyfikowane: 



jeśli projekt obejmuje działania z użyciem organizmów genetycznie zmodyfikowanych 

należy dostarczyć odpowiednie zezwolenia przewidziane przepisami prawa oraz 

przestrzegać odpowiednich przepisów, w tym szczególnie ustawy z dnia 

22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. 2007 r. Nr 36, 

poz. 233 ze zm.); 

 
2. badania z udziałem ludzi: 

w przypadku projektów związanych z koniecznością wykonania badań z udziałem 

ludzi, w szczególności badań klinicznych, wymagane jest dostarczenie zgody właściwej 

komisji etycznej lub zaświadczenia o zgodności tych badań z odpowiednimi przepisami 

prawa oraz do przestrzegania odpowiednich przepisów, w tym szczególnie ustawy z dnia 

20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych  (Dz. U. 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zm.). 

 
3. doświadczenia na zwierzętach: 

w przypadku projektów związanych z wykonywaniem doświadczeń na zwierzętach 

wymagane jest dostarczenie zgody właściwej komisji etycznej oraz przestrzeganie 

odpowiednich przepisów, w tym szczególnie ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. 

o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33, poz. 289 ze zm.), rozporządzenia 

Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie kwalifikacji osób 

nadzorujących doświadczenie na zwierzętach, przeprowadzających doświadczenie 

i uczestniczących w doświadczeniu oraz wzoru zezwolenia indywidualnego dla osób 

przeprowadzających doświadczenia (Dz. U. Nr 153, poz. 1273). 

 
4. badania nad organizmami objętymi ochroną: 

w przypadku projektów dotyczących badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów 

objętych ochroną, wymagane jest zaświadczenie o zgodności tych badań z przepisami 

prawa o ochronie przyrody oraz przestrzeganie odpowiednich przepisów, w tym 

szczególnie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2003 r. Nr 

106, poz. 1002 ze zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). 

 
5. badania z promieniowaniem jonizującym: 

jeśli projekt dotyczy badań, w których występuje promieniowanie jonizujące, wymagane 

jest przestrzeganie odpowiednich przepisów oraz przedstawienie odpowiedniego 

zgłoszenia lub zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na 

działanie promieniowania jonizującego, zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. 

Prawo atomowe  (Dz. U. 2012 r. poz. 264 ze zm.). 


