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PROGRAM POLLUX 
ZASADY UDZIAŁU PODMIOTÓW POLSKICH W  

I KONKURSIE (2012) 

 

I. Podstawa prawna 

1. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „Centrum”), realizuje konkurs na 
podstawie:  

a) art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 201 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. 
U. Nr 96, poz. 615);  

b) 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);  

c) § 8 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); 

d) 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), zwanego dalej ”rozporządzeniem w sprawie pomocy publicznej”; 

e) umowy (Cooperation Agreement) zawartej pomiędzy NCBR a FNR (Fonds 
National de la Recherche) w dniu 8 listopada 2011 r. 
 

II. Wnioskodawcy 

2. Wnioskodawcą w konkursie może być: 

a) jednostka naukowa prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace 
rozwojowe, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-c oraz e ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615); 

b) mikro-, mały lub średni przedsiębiorca spełniający kryteria określone w załączniku 
I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodnie ze wspólnym rynkiem w 
zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń 
blokowych). 

 

III. Dofinansowanie 

3. Dofinansowanie może być przeznaczone na: 

a) badania przemysłowe - zgodnie z definicją w art. 2 pkt 3 lit. c ustawy o zasadach 
finansowania nauki - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz 
umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub 
wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; 
badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, 
szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem 
prototypów objętych zakresem prac rozwojowych; 



 

2 

 

b) prace rozwojowe - zgodnie z definicją w art. 2 pkt 4 ustawy o zasadach 
finansowania nauki – nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie 
dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i 
działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności planowania produkcji 
oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, 
procesów i usług (…); 

4. W przypadku jednostki naukowej, do której nie mają zastosowania obowiązujące 
przepisy o pomocy publicznej, w szczególności przepisy rozporządzenia w sprawie 
pomocy publicznej, intensywność dofinansowania realizacji projektu może wynosić do 
100% kosztów kwalifikowalnych. 

5. Dofinansowanie realizacji projektu udzielone przedsiębiorcy podlegającemu przepisom 
rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej stanowi pomoc publiczną. Pomoc 
publiczna jest udzielana przedsiębiorcy przez Centrum pod warunkiem złożenia wniosku 
o udzielenie pomocy przed rozpoczęciem realizacji Projektu. 

6. Maksymalny poziom dofinansowania udzielanego przez NCBR jest przedstawiony w 
poniższej tabeli:  

                   
Badania przemysłowe  

(poziom podstawowy 50%) 

Prace rozwojowe  

(poziom podstawowy 25%) 

jednostka naukowa 
 

do 100 % 

 

do 100 % 

mikro/ mały 
Przedsiębiorca 

 
max 80% 

 

max 60% 

średni 
przedsiębiorca 

 
max 75% 

 

max 50% 

 

7. Warunki zwiększenia poziomu dofinansowania powyżej poziomu podstawowego, w 
przypadku przedsiębiorców (intensywność pomocy publicznej), do progów 
maksymalnych, określają przepisy rozdziału 2 rozporządzenia w sprawie pomocy 
publicznej.  

8. Katalog kosztów kwalifikowalnych jest zawarty w załączniku 1. 

 

IV. Procedura konkursowa 

 

9. Opis Programu jest zawarty w dokumencie Pollux Programme Description 2012 Call. 

10. Procedura składania wniosków jest przedstawiona w dokumencie Application 
Guidelines. 

11. Wzory oświadczeń i  dodatkowych dokumentów wymaganych przy złożeniu wniosku, o 
których mowa w załączniku 2  do niniejszego dokumentu, zawarte są odpowiednio w: 

a) Attachment for Polish research institutions (section 7.6 Application Guidelines), 
b) Attachment for Polish SMEs (section 7.7 Application Guidelines). 

12. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane są wyłącznie w formie 
elektronicznej poprzez system składania wniosków on-line agencji luksemburskiej FNR. 

13. Procedura oceny formalnej i merytorycznej wniosków przestawiona jest w dokumencie 
Peer Review Guidelines. 
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14. Procedura oceny formalnej nie uwzględnia możliwości dokonywania uzupełnień we 
wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych (np. brak załączników, błędy 
rachunkowe w budżecie, brak wymaganych podpisów), wniosek jest odrzucany i nie 
przechodzi do dalszego etapu oceny (oceny merytorycznej). 

15. Odrzucenie wniosku z powodu wskazanego w pkt 14 powoduje brak możliwości 
wniesienia odwołania od odrzucenia.  

 

V. Przyznanie środków finansowych 

 

16. Przyznanie przez Centrum środków finansowych na wykonanie projektu następuje w 
drodze decyzji Dyrektora Centrum wydawanej na podstawie listy rankingowej 
pozytywnie zaopiniowanych wniosków. 

17. Dofinansowanie przyznane na realizację projektu przekazywane jest na podstawie 
umowy o wykonanie i finansowanie projektu, zawartej pomiędzy Centrum a 
Wnioskodawcą. 

18. Warunkiem podpisania umowy o wykonanie i finansowanie projektu jest złożenie przez 
Wnioskodawcę dokumentów, o których mowa w załączniku 2. 

19. Od decyzji, o której mowa w pkt 16 niniejszego dokumentu, Wnioskodawcy przysługuje 
odwołanie do Komisji Odwoławczej Rady Centrum, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
decyzji. 
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Załącznik 1  
 
Koszty kwalifikowalne – na podstawie § 12 rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej 

Kategorie kosztów dla załącznika w j. polskim (budżet w PLN) 

Odpowiadające kategorie wg 

wytycznych zawartych w 

Application Guidelines (p. 5.4 i 

5.5) dla  budżetu w euro 

W 

 
Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym 
składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób 
zatrudnionych przy prowadzeniu badań w części, w jakiej 
wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją projektu 
objętego pomocą. 

5.4.1. 

A 

 
Koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do 
wykonywania badań, w zakresie niezbędnym 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. Koszty wynikające z 
odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych 
urządzeń służących do wykonywania badań, w zakresie niezbędnym i 
przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą. 

5.4.2. (tylko w przypadku, gdy 

aparatura posiada okres 

amortyzacji równy długości 

trwania projektu) 

5.4.6. 

  

 
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, 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. 

5.4.6. 

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 dofinansowaniem,  koszty te 
zostają uznane jedynie w wysokości do 70% całkowitych kosztów 
kwalifikowanych badań realizowanej przez przedsiębiorcę. 

5.4.5. 

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. 

5.4.3. 

5.4.4. 

O 

 
Dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w związku z 
realizacją projektu, przy czym dla przedsiębiorców koszty te rozliczane 
są ryczałtowo do wysokości 15% całkowitych kosztów 
kwalifikowalnych badań, a dla jednostek naukowych koszty ogólne są 
określane ryczałtowo w wysokości stosowanej w innych projektach 
realizowanych przez jednostkę z zastosowaniem określonej przed 
rozpoczęciem projektu i zaakceptowanej przez Centrum metodologii 
naliczania tych kosztów. 

5.5.1. 
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Załącznik 2 
 

2.1. Dokumenty (załączniki ) do wniosku 

 

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 
 

elektroniczna  
Skan podpisanego 

dokumentu 
w formacie pdf 

 

2. 

 
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 
 
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 

 
 

elektroniczna 
 

 

 

Skan podpisanego 
dokumentu 

w formacie pdf 

 
 

Dotyczy tylko 
przedsiębiorcy 

3. 
Opis metodologii naliczania kosztów ogólnych 
 

elektroniczna Dokument 
w formacie pdf 

Dotyczy tylko jednostek 
naukowych 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

2.2. Dokumenty, których złożenie jest warunkiem podpisania umowy o wykonanie i finansowanie 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  

Papierowa Oryginał 
 

2. 

Odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, w przypadku  instytutu  naukowego PAN - odpis z rejestru 
instytutów naukowych PAN 
 – wydane w okresie 3 m-cy poprzedzających  złożenie  
 
- (formularze urzędowe wydane zgodnie z odrębnymi przepisami) 

Papierowa 
Kopia potwierdzona za 
zgodność  z oryginałem 

Nie dotyczy niektórych 
publicznych jednostek 
naukowych, takich jak: 
np. uczelnia publiczna 

4. 

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   
 
jeżeli Wnioskodawca nie otrzymał pomocy przeznaczonej na te same 
koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, składa ponad to:  

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same 
koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których 
Wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną 

                                                         

Papierowa Oryginał 
 

Dotyczy tylko 
przedsiębiorcy 

5. 

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  

Papierowa 
Kopia potwierdzona za 
zgodność  z oryginałem 

Wyjątek: Nie dotyczy 
mikro- 

 i małych  
przedsiębiorców 

ubiegających się o 
pomoc publiczną 

 

 


