Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii
i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach
Konkurs nr RPPD.01.02.01-IZ.00-20-001/18
Wybrane pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do 21.02.2019 r. z uwzględnieniem zmiany
stanowiska IOK w zakresie jednego z poniższych pytań (zapisanego zieloną czcionką).

Pytanie:
W związku z trwającym naborem, uwzględniając zapisy Przewodnika dla beneficjenta uszczegółowienie kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych zwracam się z prośbą
o odpowiedź na następujące pytania:
1)
Zgodnie z Par .26 ust. 3 Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki
Białostockiej
(https://bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=14633)
suma
dodatków specjalnych nie może przekroczyć 80 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego pracownika. Czy to oznacza, iż kosztem kwalifikowanym projektu może być
80%(maks) dodatek specjalny przyznany za pracę na realizację zadań rzecz projektu?
2)
Zgodnie z zapisami Par. 33 oraz Załącznika nr 12 do Regulaminu wynagradzania
pracowników Politechniki Białostockiej, bezpośredni przełożony może wnioskować m.in
o kwartalną premię uznaniową za uczestnictwo w realizacji przedsięwzięć badawczych,
naukowych, które są finansowane ze źródeł zew. Czy w związku z tym koszt takiej premii
może być uznany za koszt kwalifikowany?
Zgodnie z zapisami Przewodnika dla beneficjenta - uszczegółowienie kosztów
kwalifikowanych i niekwalifikowanych za kwalifikowalne można uznać koszty wynagrodzeń
wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac
rozwojowych (pracowników badawczych, dofinansowanie pracowników technicznych, kadry
zarządzającej merytorycznie projektem, pozostałych pracowników pomocniczych) w części,
w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją badań przemysłowych i prac
rozwojowych projektu objętego dofinansowaniem. W katalogu kosztów niekwalifikowalnych
w zakresie wynagrodzeń znajdują się: nagrody, premie, do wypoczynku, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, dodatek funkcyjny niezwiązany z realizacją zadań w projekcie.
Ad. 1)
Zapytanie wynika z wewnętrznego Regulaminu jednostki. Instytucja Organizująca Konkurs
nie limituje/nie ogranicza dodatku za realizację zadań w projekcie, jednakże Beneficjent
realizując projekt musi brać pod uwagę wszelkie uwarunkowania jak przepisy prawa czy
zasady wynagradzania ustanowione w ramach podmiotu. W ramach oceny projektu badana
jest przede wszystkim racjonalność i niezbędność wydatku do realizacji celów projektu.
Ad. 2)
Premia nie może zostać uznana za koszt kwalifikowalny projektu.

Pytanie:
Dotyczy: koszty kwalifikowalne typ 2
Czy jest jakaś możliwość, żeby Wnioskodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą – prowadzący prace merytoryczne w projekcie otrzymał wynagrodzenie za
realizowane zadania?
Właściciel będzie jednym z członków zespołu badaczy.
Zgodnie z zapisami Przewodnika Beneficjenta - uszczegółowienie kosztów kwalifikowalnych
i niekwalifikowalnych w ramach kosztów bezpośrednich kwalifikowane będą wyłącznie
wynagrodzenia osób stanowiących personel projektu, zatrudnionych na podstawie stosunku
pracy i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. W związku z powyższym
wynagrodzenie za prace merytoryczne wykonane przez Wnioskodawcę będącego osobą
fizyczną prowadząca działalność gospodarczą nie mogą być kwalifikowalne w ramach
kosztów bezpośrednich projektu. Natomiast w przypadku kosztów pośrednich kwalifikowalne
będą koszty wynagrodzeń osób związanych z obsługą projektu, m. in. koszty zarządu, koszty
personelu obsługowego, koszty obsługi księgowej.
Pytanie:
Firma mająca siedzibę w województwie podlaskim chce wnioskować w ramach konkursu
RPPD.01.02.01-IZ.00-20-001/18, typ 2 projektu. Jako partner ma wystąpić jednostka
naukowa z regionu lepiej rozwiniętego. Zgodzie z SZOOP WP alokacja przewidziana jest na
„regiony słabiej rozwinięte”. Czy w związku z powyższym ta jednostka naukowa, która jest z
regionu lepiej rozwiniętego (woj. mazowieckie), również otrzyma 100% dofinansowania na
wydatki kwalifikowalne obejmujące koszty bezpośrednie związane z realizacją badań
przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, z koperty przeznaczonej na
województwo podlaskie?
Koszty ponoszone przez jednostkę naukową mającą siedzibę w województwie mazowieckim
mogą zostać dofinansowane w 100% (pod warunkiem, że projekt będzie realizowany w
ramach jej działalności niegospodarczej) – poziom dofinansowania nie jest zależny od
siedziby jednostki naukowej.
Pytanie:
Dotyczy: kryterium punktowe nr 5 – typ 2
Czy firma informatyczna z siedzibą w Białymstoku, która zaplanowała wdrożenie poprzez
udzielenie licencji na korzystanie z systemu informtycznego firmom w innych
województwach otrzyma punkty w ramach tego kryterium?
Zgodnie z zapisami Przewodnika po kryteriach wyboru projektów w ramach RPOWP na lata
2014-2020 (zał. 6c do Regulaminu konkursu) wdrożenie produktu/technologii/usługi na rynek
powinno przyczynić się rozwoju krajowej/regionalnej gospodarki oraz jej unowocześnienia i
poprawy jej konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Wdrożenie ma więc skutkować
m.in. powstaniem nowych miejsc pracy, zwiększeniem eksportu produktów/technologii/usług,
zwiększeniem inwestycji na terenie regionu/kraju. Wobec powyższego jeżeli Wnioskodawca
(firma informatyczna) posiada siedzibę na terenie województwa podlaskiego i zadeklaruje
implementację rezultatów projektu na terytorium RP w ramach oceny ma możliwość
otrzymania punktów w tym kryterium.
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Pytanie:
Planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.2.1 (Numer naboru:
RPPD.01.02.01-IZ.00-20-001/18). Projekt zamierzamy realizować w Partnerstwie
z jednostką naukową, która w ramach projektu uzyskiwała będzie 100% dofinansowania do
ponoszonych przez siebie kosztów kwalifikowanych.
Jednostka naukowa (JN), z którą zamierzamy realizować projekt twierdzi, iż może
zachować prawo do 100% dofinansowania, jednocześnie zastrzegając sobie prawo do
przeniesienia wyników realizowanych przez siebie prac badawczych na Lidera
(przedsiębiorcę) za wynagrodzeniem stanowiącym cenę rynkową. JN powołuje się na
poniższe zapisy, które zdaniem JN pozwalają na tego rodzaju konstrukcję:
1. Zgodnie z pkt 19 b Komunikatu KE pn. „Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na
działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną", transfer wiedzy pozostaje działalnością
niegospodarczą Uczelni. Cyt." działania związane z transferem wiedzy, jeżeli są one
prowadzone przez organizację prowadzącą badania lub infrastrukturę badawczą (w tym
przez ich działy lub jednostki zależne) albo wspólnie z innymi podmiotami tego typu lub
w imieniu innych podmiotów tego typu, a wszelkie zyski z tych działań są reinwestowane
w zasadniczą działalność organizacji prowadzących badania lub infrastruktur badawczych.
Zlecenie wykonania odpowiednich usług stronom trzecim w drodze procedury otwartej
pozostaje bez uszczerbku dla niegospodarczego charakteru takiej działalności."
2.Dodatkowo, zgodnie z komunikatem:
ZASADY RAMOWE DOTYCZĄCE POMOCY PAŃSTWA NA DZIAŁALNOŚĆ
BADAWCZĄ, ROZWOJOWĄ I INNOWACYJNĄ 2014/C 198/01
_28. W przypadku wspólnych projektów realizowanych w ramach współpracy przez
przedsiębiorstwa oraz organizacje prowadzące badania lub infrastruktury badawcze
Komisja uznaje, że uczestniczącym przedsiębiorstwom nie udziela się pośredniej pomocy
państwa za pośrednictwem tych podmiotów ze względu na korzystne warunki współpracy,
jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:_
_…._
_d) organizacje prowadzące badania albo infrastruktury badawcze otrzymują rekompensatę
odpowiadającą wartości rynkowej praw własności intelektualnej, które powstały w wyniku
prowadzonych przez te podmioty działań i które przyznano uczestniczącym
przedsiębiorstwom lub prawo dostępu do których przyznano uczestniczącym
przedsiębiorstwom. Z tej rekompensaty można potrącić bezwzględną wartość wszelkiego
wkładu - finansowego i niefinansowego - uczestniczących przedsiębiorstw na poczet
kosztów działań organizacji prowadzących badania lub infrastruktur badawczych, które to
działania doprowadziły do powstania przedmiotowych praw własności intelektualnej._
Mając na uwadze powyższe zapisy, JN twierdzi, iż może zachować prawo do 100%
dofinansowania kosztów związanych z prowadzeniem badań, jednocześnie zachowując
prawo do odpłatnego przekazania Wnioskodawcy (firmie – Liderowi) wyników badań
realizowanych przez JN w trakcie realizacji projektu.
Mając na uwadze powyższe, uprzejmie prosimy o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy jednostka naukowa może otrzymać 100% dofinansowania, jednocześnie
zastrzegając sobie w umowie Partnerstwa, iż prawa do wyników badań
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zrealizowanych przez JN w projekcie zostaną odpłatnie, po cenie rynkowej,
przekazane na rzecz Lidera (przedsiębiorcy)?
2. 2 Czy zaproponowane poniżej zapisy prze JN do umowy Partnerstwa nie stoją w
sprzeczności z zasadami regulaminu konkursu RPPD.01.02.01-IZ.00-20-001/18 i
uprawniają JN do uzyskiwania 100% dofinansowania ponoszonych przez siebie
kosztów w ramach projektu:
a. Prawa własności intelektualnej do wyników badań przemysłowych lub prac
rozwojowych wytworzonych w wyniku realizacji Projektu lub prawa dostępu
do rezultatów wynikających ze wspólnej realizacji Projektu przysługują
Konsorcjantom proporcjonalnie do udziału w całkowitej kwocie kosztów
kwalifikowalnych Projektu.
b. Do majątkowych praw autorskich powstałych w wyniku realizacji Projektu
stosuje się przepisy _Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych_. Szczegółowe zasady podziału praw autorskich
zostaną określone w odrębnej umowie.
c. Konsorcjanci zobowiązują się określić w odrębnej umowie zasady
przenoszenia pomiędzy Liderem Konsorcjum, a pozostałymi Konsorcjantami
praw do wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych będących
rezultatem Projektu, z zastrzeżeniem, że przeniesienie następować będzie za
wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw.
Zgodnie z Regulaminem konkursu w przypadku dofinansowania nienoszącego znamion
pomocy publicznej udzielanego w ramach projektów typu 2, dla jednostek naukowych
(będących partnerami w projekcie) na realizację prac B+R dopuszczalny poziom
dofinansowania wynosi 100% - pod warunkiem, że projekt jest realizowany w ramach ich
działalności niegospodarczej (co wiąże się z nieodpłatnym przekazaniem praw do wyników
prac B+R Liderowi projektu – przedsiębiorcy). Wobec powyższego, jeżeli jednostka naukowa
zakłada odpłatne (po cenach rynkowych) przekazanie na rzecz Lidera prawa do wyników
zrealizowanych przez nią badań w projekcie to należy uznać, iż badania w ramach projektu
będą prowadzone w ramach jej działalności gospodarczej. Co oznacza, iż wydatki jednostki
naukowej dotyczące realizacji prac B+R będą objęte pomocą publiczną a jednostka naukowa
nie będzie mogła uzyskać 100% dofinansowania.
Ostateczne stanowisko Instytucji Organizującej Konkurs:
IOK dokonała ponownej analizy kwestii podziału praw własności intelektualnej do wyników
badań przemysłowych lub prac rozwojowych wytworzonych w wyniku realizacji projektu, o
których mowa była w zapytaniu. W wyniku tej analizy musimy zmienić pierwotnie
przedstawione stanowisko. Wobec powyższego przedstawiamy ostateczne stanowisko w tym
zakresie:
Zgodnie z Regulaminem konkursu w przypadku projektów typu 2 dopuszczalny poziom
dofinansowania nienoszącego znamion pomocy publicznej udzielanego dla jednostek
naukowych (będących partnerami w projekcie) wynosi 100% – pod warunkiem, że projekt
jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej. Kwestia praw własności
intelektualnej do wyników projektu powinna być uregulowana w umowie o partnerstwie.
W przypadku projektu realizowanego w ramach konsorcjum, prawa majątkowe do
wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych będących
rezultatem projektu przysługują konsorcjantom w proporcji odpowiadającej faktycznemu
ich udziałowi w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych tychże badań lub prac.
Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać powyższej reguły. Przekazanie
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eksperymentalnych prac rozwojowych będących rezultatem projektu pomiędzy
konsorcjantami następuje za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw
(nie może stanowić niedozwolonej pomocy publicznej).
Jeżeli w wyniku realizacji wspólnego projektu powstanie patent, którego twórcami są
zarówno pracownicy uczelni jak i personel przedsiębiorstwa, to prawa autorskie
osobiste przysługują proporcjonalnie do zaangażowania w opracowanie tego patentu. Prawa
osobiste twórcy nigdy nie wygasają i nie mogą zostać przeniesione na inne osoby. Odrębną
kwestią są prawa majątkowe. Prawa majątkowe (w tym kwestie zysków) powinny być
opisane w umowie o partnerstwie, która może zagwarantować, że prawo do wdrożenia będzie
miał przedsiębiorca (członek konsorcjum), a uczelnia zachowa prawo do części zysków
lub otrzyma spłatę swojego udziału (przy czym podstawą oszacowania wartości spłaty
jest wartość rynkowa praw). Przedsiębiorca nie jest zatem dysponentem pełni praw do
wyników i wdrażając rezultat projektu do własnej działalności gospodarczej powinien podjąć
działania mające na celu pozyskanie (w drodze licencji lub zakupu) praw od uczelni. Na
etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie należy uwzględnić podział praw
majątkowych do zakładanych rezultatów prac B+R.
Powyższe stanowisko należy traktować jako wiążące i ostateczne.

Pytanie:
proszę o informację czy w przypadku kiedy wnioskodawca planuje w ramach projektu
"Prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie" i jeśli
założy parametry których nie uda się uzyskać w ramach prowadzonych prac B+R
(wnioskodawca nie zna wyników prac B+R przed ich wykonaniem) i wdroży rozwiązanie
które nie spełnia założeń początkowych to czy łamie którykolwiek z warunków uczestnictwa
w projekcie lub którykolwiek z punktów regulaminu?
Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej Wnioskodawca jest zobligowany do
przedstawienia planu prac B+R ze wskazaniem wyzwania technologicznego dotyczącego
projektu, którego rozwiązanie stanowić będzie o przewagach konkurencyjnych
produktu/technologii uzyskanych w wyniku realizacji projektu. W ramach jasno
sprecyzowanych etapów prac (ściśle związanych z powstałym wyzwaniem) należy opisać
planowane do uzyskania efekty końcowe (kamienie milowe), dzięki którym możliwe będzie
podjęcie decyzji o kontynuacji, modyfikacji lub przerwaniu projektu. Do każdego z etapów
powinny zostać przyporządkowane możliwe do wystąpienia ryzyka.
Należy pamiętać, że obowiązkiem Beneficjenta jest natychmiastowe przerwanie realizacji
projektu w momencie, gdy stwierdzi, że wdrożenie wyników badań jest niemożliwe
z przyczyn ekonomicznych lub technicznych. Przerwanie realizacji projektu lub rezygnacja
z wdrożenia wyników prac B+R nie skutkuje koniecznością zwrotu środków wyłącznie
w przypadku, gdy w okresie realizacji projektu lub po jego zakończeniu, okaże się, że
wdrożenie nie ma uzasadnienia, tj. wdrożenie nie jest możliwe ze względów technologicznotechnicznych, ze względu na niską bądź zerową wartość merytoryczną prowadzonych prac
B+R lub ze względów ekonomiczno-finansowych wdrożenie wyników prac wiązałoby się
z niską opłacalnością. Sytuacja przerwania badań lub rezygnacji z wdrożenia wyników jest
rozpatrywana indywidualnie, po czym mając na względzie powyższe wymogi podejmowana
jest decyzja czy sytuacja taka nie będzie skutkowałam zwrotem przekazanych środków.
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