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 od 22.05.2019 r. do 08.07.2019 r.

Pytanie:
Mam pytanie dotyczące działania 1.2.1 TYP 1.
Opis:
Przedsiębiorca planuje zakup innowacyjnego wyposażenia do tworzonego działu B+R
w celu wykorzystania go do celów badawczych, ale także do prowadzenia bieżącej
działalności gospodarczej w okresie trwałości projektu. Planowane do zakupu urządzenia,
przedsiębiorstwo planuje wykorzystywać w 80% do działalności badawczej (prototypowanie,
prowadzenie badań w warunkach klinicznych nad spersonalizowanymi pod danego klienta
wyrobami), a w 20% urządzenia pozwolą na realizację bieżących celów.
Przykład zgodnie z przyjętymi założeniami:
Całkowita wartość planowanych do zakupu urządzeń - 200 000,00 zł
Koszty kwalifikowane planowanych do zakupu urządzeń w ramach projektu 1.2.1 TYP 1 160 000,00 zł (zgodnie z zakładanym przez firmę zaangażowaniem na cele badawcze - 80%)
Koszty niekwalifikowane planowanych do zakupu urządzeń w ramach projektu 1.2.1 TYP 1
- 40 000,00 zł (zgodnie z założeniami - 20%)
Czy w ramach projektu 1.2.1 TYP 1 istnieje możliwość zakupu środków trwałych, które
będą wykorzystywane częściowo na działalność badawczą (koszt kwalifikowany), a
częściowo do obsługi bieżących potrzeb firmy – był by to koszt wykazany jako
niekwalifikowany w ramach projektu TYP 1 ?
W odpowiedzi na nadesłane zapytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami
Regulaminu konkursu, w przypadku projektów typu 1. zakupione środki trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne muszą zostać przeznaczone tylko i wyłącznie na cele badawcze
(badania własne lub usługi badawcze świadczone na rzecz innych podmiotów) przynajmniej
do zakończenia okresu trwałości projektu. Nie można uzyskać wsparcia na infrastrukturę
badawczą, która będzie wykorzystywana do innych celów, np. na rzecz działalności
produkcyjnej lub świadczenia usług innych niż badawcze. Mając na uwadze powyższe, w
ramach przedmiotowego naboru, nie istnieje możliwość dofinansowania projektu w
zaplanowanym kształcie.

Pytanie:
Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Czy umowa konsorcjum może zmieniać udział procentowy w prawach do projektu w inny
sposób niż kierując się proporcjami w kosztach kwalifikowanych? Czy wpływ ma realny
wkład konsorcjanta w konkretne prace w przypadku dużej dysproporcji prac po obu
stronach, nie znajdującej odbicia w poziomie kosztów?
2 W jaki sposób oceniana będzie wartość rynkowa udziałów, które jeden konsorcjant będzie
chciał odkupić od drugiego, jeśli nie dojdzie do komercjalizacji produktu? W jaki sposób
zbadać cenę rynkową udziałów w projekcie nie będącym dostępnym na rynku? Czy strony
mogą z góry na etapie umowy zastrzec sobie sposób określania ceny, w przypadku
niemożności ustalenia ceny rynkowej z uwag na brak komercjalizacji efektów projektu?
3. Czy instytut naukowy może sprzedać udziały partnerowi (konsorcjantowi) i uzyskać z tego
tytułu wynagrodzenie, nie tracąc przywileju 100% poziomu dofinansowania, z uwagi na
konieczność realizacji projektu w ramach działalności nie będącej działalnością
gospodarczą? Czy sprzedaż udziału w badaniach, nie spowoduje utracenia 100%
dofinansowania, a jeśli tak to czy taka sama sytuacja będzie miała miejsce w okresie
trwałości projektu lub w okresie późniejszym?
Ad. 1
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 i należy stosować się
do tej zasady. Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać powyższej reguły.
Przekazanie posiadanych praw majątkowych do wyników badań przemysłowych
i eksperymentalnych prac rozwojowych będących rezultatem projektu pomiędzy
Konsorcjantami następuje za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw
(nie może stanowić niedozwolonej pomocy publicznej).
Ad. 2
Sprzedaż praw do wyników badań będących rezultatem projektu może nastąpić niezależnie od
faktu czy nastąpiła komercjalizacja produktu. Cena może zostać uznana za rynkową, jeśli:
a) jej wysokość określono w drodze otwartej, przejrzystej i niedyskryminacyjnej
konkurencyjnej procedury sprzedaży; lub
b) wycena niezależnego eksperta potwierdza, że cena jest co najmniej równa wartości
rynkowej; lub
c) sprzedający może wykazać, że przeprowadził negocjacje w sprawie ceny w warunkach
pełnej konkurencji, aby uzyskać maksymalną korzyść gospodarczą w momencie
zawierania umowy, z uwzględnieniem swoich celów statutowych; lub
d) zgodnie z umową konsorcjum przedsiębiorstwo ma prawo pierwokupu w odniesieniu
do praw własności intelektualnej powstałych w wyniku współpracy z jednostką
naukową, a współpracujące podmioty mają wzajemne prawo do zabiegania
o korzystniejsze pod względem gospodarczym oferty od stron trzecich,
przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum muszą odpowiednio dostosować
swoją ofertę.
Strony mogą z góry na etapie umowy zastrzec sobie sposób określenia ceny.
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Ad. 3
Nie ma możliwości nieodpłatnego przekazywania praw do wyników badań żadnemu
konsorcjantowi ani żadnym innym podmiotom. W świetle prawa pomocy publicznej
przekazanie przez jednostkę naukową, po cenie rynkowej, praw majątkowych do wyników
badań i prac pozostaje częścią działalności niegospodarczej jednostki naukowej. W świetle
tegoż prawa jeżeli finansowana będzie działalność niegospodarcza jednostki to możliwe jest
przyznanie 100% dofinansowania. Jednocześnie te same akty prawne bez względnie obligują
jednostkę naukową do przekazania praw Przedsiębiorcy po cenie rynkowej (chodzi
o zachowanie uczciwej konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami, aby państwo nie wspierało
nadmiernie jakiegoś Przedsiębiorcy – pomoc dla poszczególnych przedsiębiorców musi
mieścić się w limitach ustalonych przez KE).
Zalecamy zapoznanie się z Komunikatem Komisji Zasady ramowe dotyczące pomocy
państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną.

Pytanie:
Prosimy o wyjaśnienie zasad przynależności praw własności intelektualnej do wyników prac
B+R w 2 sytuacjach:
1. Wnioskodawcą jest konsorcjum naukowe – w jaki sposób przedsiębiorstwo może
zapewnić sobie prawa do wyników prac B+R uzyskanych w projekcie przez partnera –
jednostkę naukową?
2. Wnioskodawcą jest przedsiębiorstwo – jednostka naukowa wykonuje usługę na zasadzie
podwykonawstwa, czy w takiej sytuacji prawa do wyników B+R należą „automatycznie”
do przedsiębiorstwa?
Ad.1.
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 i należy stosować się do
tej zasady. Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać powyższej reguły.
Przekazanie posiadanych praw majątkowych do wyników badań przemysłowych i
eksperymentalnych prac rozwojowych będących rezultatem projektu pomiędzy
Konsorcjantami następuje za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw
(nie może stanowić niedozwolonej pomocy publicznej). Minimalny zakres umowy o
partnerstwie został wskazany w Instrukcji wypełniania załączników.
Ad. 2
W przypadku projektu realizowanego przez przedsiębiorstwo samodzielnie, Wnioskodawcy
przysługuje całość praw majątkowych do wyników badań przemysłowych i
eksperymentalnych prac rozwojowych będących rezultatem projektu. Umowy zawarte z
podwykonawcami nie mogą naruszać powyższej reguły. Zaleca się aby w treści umowy z
podwykonawcą zawrzeć m.in. klauzule regulujące przeniesienie na wnioskodawcę praw
własności intelektualnej wytworzonych w ramach wykonywania umowy, w tym zasady
wynagradzania z tego tytułu oraz, jeśli dotyczy, warunki korzystania z praw własności
intelektualnej przysługujących wnioskodawcy, które będą wykorzystywane przez
podwykonawcę w pracach wykonywanych na postawie umowy.
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Pytanie:
w regulaminie konkursu rozdział 8.II określono listę podmiotów naukowych, które mogą
być naukowym partnerem projektu z dofinansowaniem 100% kosztów bezpośrednich
kwalifikowalnych.
W dokumencie "Przewodnik dla Beneficjenta – uszczegółowienie kosztów
kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych" ramach kosztów kwalifikowalnych wymienia się
"Koszty podwykonawstwa" dla których limit wynosi 50% bezpośrednich kosztów
kwalifikowalnych.
W Regulaminie oraz w Przewodniku nie określono katalogu podmiotów, które mogą być
podwykonawcą.
Czy oznacza to, że podwykonawcą zadań merytorycznych może być dowolny podmiot
krajowy lub zagraniczny posiadający wiedzę i doświadczenie w zakres prowadzenia badań
przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych (B+R)?
W imieniu IOK uprzejmie informuję, iż zapisy dokumentacji konkursowej nie zawierają
katalogu podmiotów, które mogą być podwykonawcą. Zapisy rozdziału 8.II Regulaminu
konkursu określają dopuszczalny poziom dofinansowania (nienoszącego znamion pomocy
publicznej) w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie w formie konsorcjów
przemysłowo-naukowych. Natomiast zapisy „Przewodnika dla Beneficjenta –
uszczegółowienie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych” w zakresie
podwykonawstwa definiują, że są to koszty poniesione przez stronę trzecią. Z powyższych
zapisów jasno zatem wynika, iż jednostka będąca partnerem w projekcie nie jest „stroną
trzecią”. W tym miejscu należy również podkreślić, iż koszty podwykonawstwa
kwalifikowalne są na podstawie Rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na badania
podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia
wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wydatki
objęte pomocą publiczną).
Pytanie:
Mam pytanie dotyczące konkursu 1.2.1. W pkt. III.7 Zasady horyzontalne wniosku o
dofinansowanie należy określić wpływ projektu na zasadę horyzontalną: Współpraca. Czy
oznacza to współpracę pomiędzy MŚP a jednostką naukową? Gdzie można znaleźć
informacje dotyczące tej zasady horyzontalnej?
Uprzejmie informuję, iż pkt III.7 wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
RPOWP na lata 2014-2020 dotyczy deklaratywnego i faktycznego wpływu projektu na
realizację zasad horyzontalnych. Wnioskodawca w tym punkcie powinien wykazać związek
projektu z zasadami horyzontalnymi wynikającymi z zapisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r oraz RPOWP 2014-2020.
Szczegółowe informacje dotyczące zgodności projektu z poszczególnymi zasadami
horyzontalnymi określa m.in. Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
stanowiący załącznik nr 6b lub 6c do Regulaminu konkursu (w zależności od typu projektu).
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