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Generator koncepcji
ekologicznych
GEKON
Wybrane aspekty prawne

Wnioskodawca
1) Przedsiębiorca
2) Konsorcjum naukowe z art. 2 pkt 12 ustawy o zasadach finansowania nauki,
zgodnie z wymogiem regulaminu konkursu: JN niebędąca przedsiębiorcą +
przedsiębiorca. Liderem konsorcjum naukowego jest przedsiębiorca.
3) Grupa przedsiębiorców - co najmniej 2.
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Definicje
 Organizacja Badawcza (art. 30 pkt 1 rozp. 800/2008)
Podmiot (prawa publicznego lub prywatnego), taki jak wyższa uczelnia lub instytut naukowobadawczy, niezależnie od jego statusu prawnego lub sposobu finansowania, którego głównym
celem jest prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych
prac rozwojowych oraz rozpowszechnianie ich wyników poprzez działalność dydaktyczną,
publikacje lub transfer technologii.
Wszystkie zyski są reinwestowane w działalność badawczą, rozpowszechnianie wyników lub
dydaktykę.
W przypadku, gdy na organizację badawczą mogą wywierać wpływ inne przedsiębiorstwa jako jej
np. udziałowcy/akcjonariusze, czy członkowie, to nie mają oni preferencyjnego dostępu do
potencjału badawczego tej organizacji ani do wyników prowadzonych przez nią badań.

Definicje
 Przedsiębiorstwo (art. 1 Załącznik I rozp. 800/2008)
za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę
prawną
Zalicza się tu w szczególności:
osoby prowadzące działalność na własny rachunek,
firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością,
spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą.

Spółka z o.o. w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji może przystąpić do konkursu (art. 11 k.s.h.) – jako
podmiot prawa wyposażony w zdolność do czynności prawnych.
Efekt zachęty powinien wykazać każdy duży przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie
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Partner zagraniczny
•

Może być Partnerem w konsorcjum i realizować projekt z polskimi jednostkami (nie może być
Liderem konsorcjum)

•

Podmiot, który nie posiada siedziby na terytorium RP nie może ubiegać się o Dofinansowanie

•

Oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego nie mogą ubiegać się o
dofinansowanie

Umowa konsorcjum
•

Członkowie konsorcjum a powiązania kapitałowe

•

Złożenie umowy konsorcjum przed podpisanie umowy o wykonanie i finansowanie Projektu

•

Sporządzona w języku polskim

•

Zgodnie z wytycznymi (dostępne na stronie konkursu)

Pkt. 7 Wytycznych NCBR do Umowy Konsorcjum:
Sposób wykorzystania i podział praw własności przemysłowej wytworzonej w wyniku realizacji projektu, w
części przypadającej członkom konsorcjum.
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Umowa konsorcjum
ROZPORZĄDZENIE 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. z 2013 r., poz. 1514, z późń. zm.)
§ 18. 1. W przypadku gdy badania podstawowe, badania przemysłowe lub prace rozwojowe są prowadzone przez przedsiębiorcę we współpracy z jednostką
naukową lub zagranicznym publicznym ośrodkiem badawczym, do wartości pomocy publicznej wlicza się wkłady finansowe wniesione przez te podmioty.
2. Wartości wkładów finansowych, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się do wartości pomocy publicznej, jeżeli jest spełniony co najmniej jeden z
następujących warunków:
1) przedsiębiorcy uczestniczący we wspólnych badaniach podstawowych, badaniach przemysłowych lub pracach rozwojowych ponoszą ich całkowite koszty;
2) wyniki badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych nieskutkujące powstaniem praw własności przemysłowej są rozpowszechniane
w sposób określony w § 15 pkt 3, a prawa wynikające z uzyskanych wyników badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych będących
efektem działalności jednostki naukowej lub zagranicznego publicznego ośrodka badawczego są im przekazywane w całości;
3) jednostka naukowa lub zagraniczny publiczny ośrodek badawczy w zamian za prawa majątkowe wynikające z uzyskanych wyników badań podstawowych,
badań przemysłowych lub prac rozwojowych, będących efektem ich działalności, otrzymują od podmiotów uczestniczących we wspólnych badaniach
podstawowych, badaniach przemysłowych lub pracach rozwojowych wynagrodzenie odpowiadające wartości rynkowej tych praw;
4) prawa majątkowe oraz prawo dostępu do wyników badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych są proporcjonalne do udziału
finansowego stron w prowadzeniu tych badań.

Podział IPR
W przypadku przekazywania na własność lub udostępniania w innej formie (np. licencji) powyższych praw lub
innych rezultatów przez organizację badawczą przedsiębiorcy uczestniczącemu w projekcie, organizacja
badawcza powinna otrzymać od przedsiębiorcy wynagrodzenie odpowiadające cenie rynkowej tych praw,
przy czym wszelki wkład, wniesiony przez przedsiębiorcę na poczet kosztów ponoszonych przez organizację
badawczą jest odejmowany od kwoty tego wynagrodzenia.
Za wszelki wkład rozumiemy także dofinansowanie uzyskanie przez przedsiębiorcę ze środków publicznych w
ramach wspólnie realizowanego projektu, koszty niekwalifikowane ponoszone na cele projektu, istniejącą
wiedzę przedsiębiorcy „wnoszoną” do projektu i niezbędną do uzyskania jego rezultatów. Ustalenie ceny
rynkowej uzyskanych praw powinno być dokonane poprzez wycenę ich wartości rynkowej lub, w przypadku gdy
jest to niemożliwe, organizacja badawcza jako strona sprzedająca lub w inny sposób udostępniająca wyniki
projektu, powinna prowadzić negocjacje w celu uzyskania maksymalnej korzyści w wyniku takiej transakcji.

Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawcza, rozwojową i innowacyjną,
Dz. Urz. UE 2006/C 323, pkt 3.2.2
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Środki odwoławcze
•

PROTEST

Od rozstrzygnięcia w sprawie odrzucenia Wniosku po ocenie formalnej
14 dni kalendarzowych od doręczenia informacji o odrzuceniu Wniosku
Termin rozpatrzenia protestu – 70 dni
•

ODWOŁANIE

Od decyzji w sprawie odmowy przyznania środków finansowych (KORC)
14 dni kalendarzowych od dnia złożenia odwołania
Termin rozpatrzenia odwołania – 3 miesięcy
•

Skarga do sądu administracyjnego

Od decyzji Komisji Odwoławczej Rady Centrum

Dziękuję za uwagę
wlodzimierz.kuc@ncbr.gov.pl
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