
„Projekty aplikacyjne”

POIR 4.1.4

cz. 1

Centrum Obsługi Projektów AGH

Kraków 26 października 2017 r.

www.agh.edu.pl

http://www.agh.edu.pl/


Założenia

• Założeniem konkursu jest wsparcie najlepszych projektów B+R, 
obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace 
rozwojowe lub tylko eksperymentalne prace rozwojowe, których 
rezultat stanowi innowację produktową lub procesową i  
charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku.

• Beneficjent zobowiązany jest do wdrożenia wyników 
badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo prac 
rozwojowych w okresie trzech lat od zakończenia projektu.
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Podmioty uprawnione do ubiegania się o 
wsparcie

Wyłącznie konsorcjum, w którego skład mogą wchodzić:

• co najmniej jedna jednostka naukowa oraz

• co najmniej jedno przedsiębiorstwo.

• w skład konsorcjum może wchodzić max. 5 podmiotów

• udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorcy w całkowitych 
kosztach kwalifikowalnych projektu musi wynosić min. 30%.

www.agh.edu.pl
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Poziom i wysokość wsparcia

• Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu 
dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN.

• Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 10 mln 
PLN.

• Jednostka naukowa może otrzymać do 100% dofinansowania.

• Poziom dofinansowania dla poszczególnych przedsiębiorców na realizację 
poszczególnych kategorii prac B+R w ramach projektu określają § 13 oraz 
§ 14 rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków 
i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za 
pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 299)
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Poziom i wysokość wsparcia

5



Zwiększenie poziomu wsparcia

Wnioskodawca i ubiegający się o dofinansowanie konsorcjant, mogą 
wnioskować o premię z tytułu

1. „skutecznej współpracy”:

• w związku z realizacją projektu pomiędzy przedsiębiorcami,

• w związku z realizacją projektu między przedsiębiorstwem i co 
najmniej jedną jednostką naukową, jeżeli ta ostatnia ponosi co 
najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do 
publikowania własnych wyników badań.
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Zwiększenie poziomu wsparcia

2. „szerokiego rozpowszechniania wyników projektu” pod 
warunkiem, że w okresie 3 lat od zakończenia projektu wyniki 
projektu: 

• zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach 
naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze 
ogólnokrajowej lub 

• zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych 
lub technicznych zawartych w wykazie czasopism opracowanym 
przez MNISW (w części A Wykazu - wykaz czasopism (w części A) 
został zamieszczony w dokumentacji dla tego Działania PO IR na 
stronie internetowej IP) lub powszechnie dostępnych bazach 
danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników 
badań (surowych danych badawczych), lub 

• zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem 
oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją 
otwartego dostępu. 
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Procedura konkursowa

Etap I

• Ocena formalna

Etap II

• Ocena merytoryczna

– Pre-panel

– Panel

• Ogłoszenie wyników oceny odbędzie się do 90 dni od dnia 
zakończenia naboru wniosków.
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Kryteria dostępu

1. Projekt obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace 
rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.

2. Przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w Krajową 
Inteligentną Specjalizację.

3. Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia 
rezultatów projektu.

4. Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie 
umożliwia jego prawidłową realizację.
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Dodatkowa weryfikacja

Analizie podlega:

• Sytuacja finansowa wnioskodawcy i konsorcjantów,

• Informacja na temat projektów wnioskodawcy i konsorcjantów, 
realizowanych w NCBR,

• Wywiad gospodarczy na temat wnioskodawcy i konsorcjantów 
oraz ich powiązania biznesowe.

10



Koszty kwalifikowane

Koszty bezpośrednie:

• W – wynagrodzenia 

Dotyczy wynagrodzeń dla osób zatrudnionych przy prowadzeniu 
badań przemysłowych lub prac rozwojowych.

Umowy zlecenie nie mogą być zawierane z własnymi 
pracownikami.

• E – podwykonawstwo –

Kategoria dotyczy zlecania części prac merytorycznych projektu.

Jednostka naukowa - max. 10% ponoszonych kosztów,

przedsiębiorca – max. 50% ponoszonych kosztów.
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Koszty kwalifikowane cd.

• Op – pozostałe koszty bezpośrednie 

1. odpisy amortyzacyjne, lub k. odpłatnego korzystania z aparatury 
naukowo-badawczej oraz wiedzy technicznej i patentów 
zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji uzyskanych 
od osób trzecich;

2. k. budynków - max. 10% całkowitych k. kwalifikowanych 
projektu;

3. pozostałe koszty operacyjne: materiały, sprzęt laboratoryjny, 
k.utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni 
laboratoryjnej, elementy służące do budowy i na stałe 
zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub 
demonstracyjnej, k. promocji (max. 1% k. kwalifikowanych 
projektu), k. audytu zewnętrznego. 
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Koszty kwalifikowane cd.

Koszty pośrednie – O 

• Koszty wynajmowania lub utrzymania budynków,

• Koszty administracyjne,

• Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi  k. pracy personelu 
zarządzającego oraz personelu wsparcia,

• Koszty delegacji.

Koszty pośrednie rozliczane są metodą ryczałtową:

O = (W + Op) x max 25%
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Progi dotyczące ponoszenia wydatków

Ponoszenie wydatków

• do 20.000 zł netto – wewnętrzne regulacje

• od 20.000 zł – 50.000 zł netto – rozeznanie rynku

• od 50.000 zł – 30.000 EUR - zasada konkurencyjności

• pow. 30.000 EUR – ustawa PZP

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
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Warunki i forma otrzymania 
dofinansowania

• Dofinansowanie przekazywane jest beneficjentowi w formie 
zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych.

• Beneficjent jest zobowiązany do składania wniosków o płatność 
za pośrednictwem systemu SL2014 w terminach określonych 
przez IP, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące licząc od dnia 
podpisania Umowy.

• Najwyższa transza zaliczki nie może przekroczyć 20% 
dofinansowania.

• Maksymalna wysokość przekazanego dofinansowania w trakcie 
realizacji projektu wynosi 90% kwoty dofinansowania.
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Wdrożenie

• Beneficjent zobowiązuje się do wdrożenia wyników projektu w 
okresie trzech lat od zakończenia projektu.

• Możliwe są następujące formy wdrożenia:

– wprowadzenie wyników badań przemysłowych i prac 
rozwojowych, albo prac rozwojowych do własnej działalności 
gospodarczej beneficjenta lub konsorcjanta poprzez 
rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie 
uzyskanych wyników projektu lub 

– udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących 
beneficjentowi lub konsorcjantowi praw własności 
intelektualnej w działalności gospodarczej prowadzonej przez 
innego przedsiębiorcę lub

– sprzedaż praw do wyników badań przemysłowych i prac 
rozwojowych, albo prac rozwojowych w celu wprowadzenia 
ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. 
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Terminy

• Wniosek o dofinansowanie składany jest wyłącznie w wersji 
elektronicznej w udostępnionym systemie informatycznym IP w 
terminie do 18 grudnia 2017 r. do godz. 16:00;

• System e-cop – ostateczny termin zarejestrowania to 10 
grudnia;

• Umowa konsorcjum wymaga oceny Radców Prawnych 
oraz Centrum Transferu Technologii AGH przed podpisaniem 
dokumentu przez Rektora AGH;

17



DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ

Kinga Gołębiowska

Centrum Obsługi Projektów AGH 

Pawilon C-2, pok. 104 A 

tel.: 12 617 33 35 

email: kinga.golebiowska@agh.edu.pl 
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Oświadczenie 276

Bezwzględny warunek uznania kwalifikowalności kosztu 
wynagrodzenia:

- łącznie zaangażowanie zawodowe personelu projektu 
(niezależnie od formy zaangażowania) w realizację wszystkich 
projektów i działań finansowanych z różnych źródeł, w tym 
środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie 
przekracza 276 godzin miesięcznie;

- obciążenie wynikające z realizacji projektu nie wyklucza 
możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań 
powierzonych danej osobie.

Warunki wymienione wyżej muszą być spełnione w całym okresie 
kwalifikowania wynagrodzenia danej osoby w projekcie a ich 
spełnienie należy zweryfikować przed zaangażowaniem osoby do 
projektu. 

Niekwalifikowana jest ta część (lub całość) wynagrodzenia w 
projekcie, w którym nastąpiło naruszenie tego warunku.
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Kalkulacja stawki godzinowej

W przypadku okresowego zwiększenia obowiązków służbowych 
danej osoby (…) wydatkami kwalifikowanymi związanymi z 
wynagrodzeniem personelu mogą być dodatki do wynagrodzeń 
kwalifikowane do wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego. 

Kalkulacja wysokości dodatku:

Liczba godzin pracownika naukowo-dydaktycznego przyjęta w 
celach rozliczeniowych: 156

Zaangażowanie do projektu w wymiarze 4/10 etatu

Maksymalna liczba godzin zaangażowania w projekcie: 62,40

Przykładowe wynagrodzenie zasadnicze z umowy: 5.000,00 PLN 

z pochodnymi pracodawcy – 19,55: 5.997,50 PLN

Liczba godzin przepracowanych do projektu: 62

Stawka godzinowa: 38,32 PLN

Dodatek: 2.299,04 PLN  m-c

Wysokość kosztu kwalifikowanego pracownika zatrudnionego na 
podstawie umowy o pracę na całość/część etatu lub oddelegowa-
nego do realizacji projektu (refundacja wynagrodzenia) obliczana 
analogicznie.
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Kwalifikowalność podatku VAT

Zapłacony podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowany 
wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi ani żadnemu innemu 
podmiotowi zaangażowanemu w projekt oraz wykorzystującemu 
do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji 
projektu nie przysługuje prawo do obniżenia  kwoty podatku 
należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o 
zwrot. Posiadanie potencjalnie prawnej możliwości obniżenia  lub 
zwrotu podatku VAT wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowany 
(nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił np. ze względu na nie 
podjęcie przez podmiot czynności zmierzających do realizacji tego 
prawa).

Ankieta wykorzystania rezultatów projektu w aspekcie rozliczania 
podatku VAT i oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT w 
projekcie (zarządzenie 10/2017 z dnia 3 marca 2017 r.)

Część A – wykorzystanie rezultatów projektu

Część B – ograniczenia wynikające z regulaminu konkursu
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Kwalifikowalność podatku VAT

W przypadku, gdy wykorzystanie rezultatów powoduje możliwość 
odliczenia części podatku VAT prewspólczynnikiem/wskaźnikiem 
struktury lub prewspółczynnikiem i wskaźnikiem struktury 
jednocześnie, jednostka zobowiązana jest do zabezpieczenia ze 
środków własnych kosztu podatku  VAT-u, który nie może zostać 
odzyskany.

Przykład:

Prewspółczynnik: 14% podatku VAT może zostać odzyskane

86% podatku do zabezpieczenia przez Jednostkę

W celu oszacowania wysokości kosztu podatku VAT do 
zabezpieczenia przez jednostkę należy przyjąć koszty z kategorii: 
Op i E (tylko te, które będą dokumentowane fakturami VAT)
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DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ

Elżbieta Sura

Centrum Obsługi Projektów AGH 

Pawilon C-2, pok. 110 

tel.: 12 617 49 16

email: sura@agh.edu.pl 
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Agenda

1. Wdrożenie wyników

2. Lider konsorcjum

3. Umowa konsorcjum

4. Przygotowywanie wniosku
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1. Wdrożenie wyników

• Zdatność wyników do wdrożenia

– jakość wyników

– wyniki opracowane w projekcie 

• Własność intelektualna nie stanowi bariery dla 
wdrożenia rezultatów projektu (następny slajd)

• Motywacja przedsiębiorcy do wdrożenia wyników

– zwrot dofinansowania 

– zysk z inwestycji

• Opłacalność wdrożenia wyników

– ograniczenie ryzyka przez rzetelną i ostrożną ocenę

www.agh.edu.pl
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Własność intelektualna nie stanowi 
bariery dla wdrożenia rezultatów 
projektu
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W ramach kryterium ocenie podlega, czy: 

1) Wnioskodawca (odpowiednio Lider konsorcjum oraz/ Konsorcjant/Konsorcjanci) dysponuje 

prawami własności intelektualnej, które są niezbędne dla prowadzenia prac B+R 

zaplanowanych w projekcie; 

2) uprawdopodobniono, że brak jest dostępnych i objętych ochroną, rozwiązań/ 

technologii/wyników prac B+R, których istnienie uniemożliwiałoby albo czyniło niezasadnym 

przeprowadzenie zaplanowanego wdrożenia wyników projektu. Wnioskodawca: 

a) wskazał z jakich baz danych (patentowych i publikacji) korzystał, jak sklasyfikował 

przedmiot badań wg Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej, jakich słów kluczowych 

lub nazw firm lub nazwisk twórców użył oraz jakie wyniki uzyskał w związku z 

przeprowadzonym samodzielnie badaniem stanu techniki, lub 

b) zaprezentował wyniki badania stanu techniki przeprowadzonego przez rzecznika 

patentowego (opinia rzecznika patentowego powinna być dostępna na żądanie NCBR). 

3) przewidziano efektywny sposób ochrony własności intelektualnej, zabezpieczający przed 

skopiowaniem/nieuprawnionym wykorzystaniem wyników projektu (jeśli istnieje taka 

potrzeba). 

Należy wziąć pod uwagę specyfikę projektu/branży z uwagi na to, że dla niektórych rozwiązań 

stosowanie ochrony patentowej może być niezasadne. 

Kryterium uznaje się za spełnione w sytuacji, gdy zostały spełnione wszystkie ww. warunki. 



2. Lider konsorcjum

• Beneficjent jako gwarant wdrożenia

• Wnikliwa wieloaspektowa ocena partnera 
przemysłowego oraz rynku na którym działa

• Zmiany w spółkach prawa handlowego
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3. Umowa konsorcjum

• Wstępny projekt umowy 

– § 5 ust 6 premia za szerokie rozpowszechnienie

• Harmonogram negocjacji   vs.   presja czasu

• Znajomość umowy 

• Indywidualna identyfikacja i ocena ryzyka
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4. Przygotowywanie wniosku

• Korzystanie z Instrukcji wypełniania wniosku 
dostępnej na stronie NCBR podczas uzupełniania 
wniosku 

• Wewnętrzna, ale niezależna (krytyczna) recenzja 
wniosku z wykorzystaniem Kryteriów wyboru 
projektów
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Dziękuje za uwagę

Mateusz Menszig

Centrum Obsługi Projektów AGH

Pawilon C-2, pok. 128

tel: +48 12 617 49 65 

email: menszig@agh.edu.pl
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