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Warszawa, czerwiec 2006 r.

Szanowni Paƒstwo!
Mi∏o mi poinformowaç, ˝e Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego rozpoczyna program Inicjatywa Technologiczna 1. B´dzie on wspiera∏ przedsi´wzi´cia innowacyjne wykorzystujàce osiàgni´cia polskich naukowców. Liczymy, ˝e dzi´ki temu wspó∏praca mi´dzy
Êrodowiskami gospodarczym i naukowym stanie si´ bardziej dynamiczna ni˝ dotychczas,
a osiàgni´cia nauki w wi´kszym stopniu przyczynià si´ do rozwoju gospodarczego Polski.
W ramach programu stworzone zostanà nowe mo˝liwoÊci wspierania badaƒ naukowych.
Przygotowane b´dà lepsze warunki wdro˝enia wyników do praktyki gospodarczej.
Inicjatywa Technologiczna 1 otworzy mo˝liwoÊci prowadzenia projektów badawczorozwojowych w przedsi´biorstwach. Mamy nadziej´, ˝e to zaktywizuje ich wspó∏prac´ ze
sferà nauki. Finansowanie badaƒ aplikacyjnych w jednostkach naukowych sprzyjaç b´dzie
nie tylko wspó∏pracy z przemys∏em, ale tak˝e powstawaniu nowych firm innowacyjnych.
Odr´bna cz´Êç programu poÊwi´cona jest wsparciu instytucji poÊredniczàcych
w transferze technologii.
Inicjatywa Technologiczna 1 daje naukowcom mo˝liwoÊç komercjalizacji ich innowacyjnych
rozwiàzaƒ, a przedsi´biorców zach´ca do skorzystania z potencja∏u polskiej myÊli naukowej. Wierzymy, ˝e uda nam si´ w nied∏ugim czasie doprowadziç do sytuacji, w której
badania i prace rozwojowe stanowiç b´dà istotny element dzia∏alnoÊci innowacyjnej
polskich przedsi´biorstw.
W bud˝ecie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego na cele programu zarezerwowano znaczàcà kwot´. Od inwencji adresatów naszego programu zale˝eç b´dzie, czy
zostanie ona wykorzystana. Zapraszam do sk∏adania wniosków i ˝ycz´ powodzenia
w ich realizacji.

Prof. Micha∏ Seweryƒski
Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego
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Co to jest Inicjatywa Technologiczna
Inicjatywa Technologiczna jest nowym programem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego
ukierunkowanym na rozwój nowych produktów i technologii w oparciu o polskie osiàgni´cia naukowo-techniczne. Nowatorskim elementem programu jest to, ˝e jest adresowany
do przedsi´biorców, w szczególnoÊci prowadzàcych firmy ma∏ej i Êredniej wielkoÊci, oraz
tych zespo∏ów badawczych, które sà bezpoÊrednio powiàzane z dzia∏alnoÊcià przemys∏owà. Godnym podkreÊlenia jest tak˝e fakt, ˝e cz´Êç programu dedykowana jest wsparciu
jednostek poÊredniczàcych w transferze technologii.
Ze wzgl´du na szczególne cele Inicjatywy Technologicznej, zastosowane zostanà w tym
przypadku nowe procedury oceny wniosków, ich kwalifikacji do finansowania oraz rozliczania efektów koƒcowych. Wnioski o finansowanie badaƒ i prac rozwojowych w ramach
Inicjatywy Technologicznej b´dà oceniane przez ekspertów zarówno ze Êrodowisk naukowych, jak i gospodarczych. Przy tej ocenie szczególna uwaga zwrócona b´dzie na mo˝liwoÊç komercyjnego wykorzystania wyników proponowanych dzia∏aƒ, a oczekiwanym
efektem koƒcowym powinno byç wdro˝enie proponowanych rozwiàzaƒ. Dla zmniejszenia ryzyka, finansowanie b´dzie mia∏o charakter dwustopniowy, przy czym realizacja drugiej fazy, wdro˝eniowej, b´dzie mo˝liwa po uzyskaniu oczekiwanych efektów w pierwszej
fazie, badawczo-rozwojowej.
Organizowane przedsi´wzi´cie powinno w zasadniczy sposób zwi´kszyç intensywnoÊç
badaƒ prowadzonych przez przedsi´biorców oraz przez naukowców na rzecz przedsi´biorców. Oczekujemy, ˝e stworzone zostanà w ten sposób trwa∏e fundamenty do wzrostu innowacyjnoÊci polskiej gospodarki.
Program Inicjatywa Technologiczna sk∏ada si´ z dwóch modu∏ów. Jeden z nich adresowany jest do przedsi´biorców i jednostek naukowych zajmujàcych si´ innowacyjnymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. Drugi modu∏ przygotowany zosta∏ z myÊlà
o osobach prawnych zajmujàcych si´ wspieraniem przenoszenia wyników badaƒ do praktyki gospodarczej. W szczególnoÊci chodzi o centra transferu technologii, inkubatory
przedsi´biorczoÊci, a tak˝e firmy zajmujàce si´ brokerstwem technologicznym. Oferujemy
tym jednostkom dofinansowanie prac majàcych na celu rozpoznanie i komercjalizacj´ wartoÊci handlowych przedsi´wzi´ç innowacyjnych zg∏aszanych przez przedsi´biorców i zespo∏y naukowe. Przedstawiajàc Paƒstwu dokument opisujàcy program Inicjatywa Technologiczna, zapraszamy do skorzystania z oferowanych mo˝liwoÊci, a tak˝e do dyskusji na temat zaproponowanych rozwiàzaƒ.
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INICJATYWA TECHNOLOGICZNA 1
MODU¸ 1
Modu∏ 1 Przedsi´wzi´cia skierowany jest do:
• przedsi´biorców,
• uczelni,
• jednostek naukowych.
Wsparcie w ramach Modu∏u 1 udzielane jest na:
a) projekty badawcze „Inicjatywy technologicznej”,
b) projekty celowe „Inicjatywy technologicznej”,
c) przedsi´wzi´cia innowacyjne prowadzone z wykorzystaniem wyników badaƒ naukowych lub prac rozwojowych. W ramach wspierania przedsi´wzi´ç innowacyjnych mo˝liwe jest finansowanie prac przygotowawczych niezb´dnych do wdro˝enia wyników
prac B+R obejmujàcych m.in. ochron´ w∏asnoÊci przemys∏owej, przygotowanie dokumentacji technicznej, opracowanie niezb´dnych procedur – np. kontroli jakoÊci, badania rynku, certyfikacj´.
Post´powanie proceduralne
Wnioskodawca sk∏ada jeden wniosek obejmujàcy dwie fazy:
(A) – faz´ badawczà,
(B) – faz´ przygotowawczà do wdro˝enia wyników badaƒ.
Wniosek podlegaç b´dzie ca∏oÊciowej ocenie obejmujàcej obie fazy. Wnioskodawca mo˝e tak˝e ubiegaç si´ wy∏àcznie o dofinansowanie fazy B, równie˝ w przypadku zakoƒczenia projektu badawczego oraz projektu
celowego, a tak˝e innych prac badawczo-rozwojowych przed og∏oszeniem Przedsi´wzi´cia. W tym przypadku ocenie
b´dzie podlegaç innowacyjnoÊç proponowanych rozwiàzaƒ oraz mo˝liwoÊç dokonania wdro˝enia, zarówno pod wzgl´dem
technicznym, jak i ekonomicznym.
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W przypadku pomyÊlnego wyniku oceny projektu
wydawana jest decyzja o dofinansowaniu fazy A oraz
o warunkowym dofinansowaniu fazy B (warunkiem
b´dzie spe∏nianie kryteriów wsparcia fazy B po zakoƒczeniu fazy badawczej lub jej poszczególnych
etapów). Po zakoƒczeniu cz´Êci A nast´puje ocena
osiàgni´tych wyników na podstawie z∏o˝onego
sprawozdania. Faza B, na wniosek realizatora, mo˝e
byç realizowana równie˝ w trakcie trwania fazy A.
Zaprzestanie finansowania projektu nast´puje w ramach fazy A, je˝eli oka˝e si´, ˝e dalsze
prowadzenie badaƒ nie doprowadzi do osiàgni´cia zak∏adanych wyników. Podobnie,
projekt przestanie byç finansowany po zakoƒczeniu fazy A, je˝eli oka˝e si´, ˝e cz´Êç
badawcza nie przynios∏a spodziewanych efektów.
Ocena projektów
Wnioski sà oceniane przez ekspertów przy zastosowaniu kryteriów podanych w Tablicy 1
i 2. Stopieƒ spe∏niania ka˝dego z kryteriów oceniany jest poprzez przyznanie od 0
do 5 punktów. Sumaryczna ocena jest obliczana z uwzgl´dnieniem wagi poszczególnych
kryteriów podanych w Tablicach 1 i 2 poni˝ej.
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Tablica 1
Kryteria oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych i projektów
celowych „Inicjatywy Technologicznej” (Faza A):

Kryterium
NowoczesnoÊç proponowanych rozwiàzaƒ w porównaniu do aktualnego

Waga
5

stanu wiedzy w zakresie obj´tym projektem oraz wartoÊç naukowa projektu
Mo˝liwoÊç komercjalizacji wyników

5

Udzia∏ przedsi´biorcy w finansowaniu projektu

5

(0-10 % – 1 pkt; 10-20% – 2 pkt.; 20-30% – 3 pkt; 30-40% – 4 pkt.;
wi´cej ni˝ 40% – 5 pkt)
WielkoÊç spodziewanych przychodów z komercjalizacji do nak∏adów

4

w okresie trzech lat od rozpocz´cia komercjalizacji
(relacja do 1 : 1 – 1 pkt; relacja do 2 : 1 – 2 pkt; relacja do 3 : 1 – 3 pkt;
relacja do 4 : 1 – 4 pkt; relacja powy˝ej 4 : 1 – 5 pkt)
Udzia∏ Êrodków prywatnych w ca∏oÊci kosztów projektu

4

(0-20 % – 1 pkt; 21-40% – 2 pkt; 41-60% – 3 pkt; 61-80% – 4 pkt;
wi´cej ni˝ 80% – 5pkt)
Czas do wdro˝enia

4

(do 1 roku – 5 pkt.; powy˝ej 1 roku do 2 lat – 4 pkt.; powy˝ej 2 lat do 3
lat – 3 pkt.; powy˝ej 3 lat do 4 lat – 2 pkt.; powy˝ej 4 lat – 1 pkt)
PoprawnoÊç przyj´tych metod badawczych

3

Mo˝liwoÊç wykonania projektu, w tym dorobek naukowy i kwalifikacje

3

wykonawców oraz wyposa˝enie w aparatur´ naukowo-badawczà
ZasadnoÊç planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu

2

badaƒ, w tym zakupów aparatury naukowo-badawczej
Prawid∏owoÊç wywiàzywania si´ kierownika projektu i wnioskodawcy

2

z zadaƒ realizowanych uprzednio ze Êrodków finansowych na nauk´
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Tablica 2
Kryteria oceny wniosków o finansowanie Fazy B:
Kryterium
EfektywnoÊç ekonomiczna wdro˝enia wyników prac B+R powsta∏ych

Waga
5

w wyniku realizacji prac B+R (potencja∏ rynkowy projektu) poparta
badaniami rynku*
EfektywnoÊç kosztowa projektu (mierzona stosunkiem wartoÊci

5

planowanych rezultatów – zweryfikowanych przez ekspertów
– do wartoÊci projektu)
(relacja do 1 : 1 – 1 pkt; relacja do 2 : 1 – 2 pkt; relacja do 3 : 1 – 3 pkt;
relacja do 4 : 1 – 4 pkt; relacja powy˝ej 4 : 1– 5 pkt)
Udzia∏ finansowy wnioskodawcy lub wnioskodawcy i partnera

4

biznesowego w realizacji dzia∏aƒ obj´tych fazà B
(0-15 % – 1 pkt; 16-30% – 2 pkt; 31-40% – 3 pkt; 41-50% – 4 pkt;
wi´cej ni˝ 50% – 5pkt)
Przewidywany udzia∏ finansowy wnioskodawcy we wdra˝aniu wyników

3

projektu
(0-10 % – 1 pkt; 11-20% – 2 pkt; 21-30% – 3 pkt; 31-40% – 4 pkt;
wi´cej ni˝ 40% – 5pkt)
Posiadanie przez wnioskodawc´ technicznej zdolnoÊci do wdro˝enia

2

wyników projektu
Trwa∏oÊç efektów realizacji projektu w czasie

2

(do 2 lat – 1 pkt; powy˝ej 2 lat do 4 lat – 2 pkt; powy˝ej 4 lat do 6 lat – 3
pkt; powy˝ej 6 lat do 8 lat – 4 pkt; powy˝ej 8 lat – 5 pkt)
Prawid∏owoÊç wywiàzywania si´ kierownika projektu i wnioskodawcy
z zadaƒ realizowanych uprzednio ze Êrodków finansowych na nauk´*
*) Kryteria brane pod uwag´ tylko w przypadku sk∏adania wniosku obejmujàcego wy∏àcznie faz´ B.
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1

WielkoÊç i okres wsparcia w ramach Przedsi´wzi´cia
Okres trwania pojedynczego projektu Modu∏u 1 to maksymalnie 5 lat, z czego 3 lata faza A i 2 lata faza B, z mo˝liwoÊcià przed∏u˝enia fazy A kosztem fazy B.
Projekty badawcze Inicjatywy Technologicznej 1 realizowane w jednostkach naukowych
dofinansowuje si´ do wysokoÊci 100% ich kosztów.
Kwoty kwalifikowane w przypadku Fazy A obejmujà koszta osobowe, rzeczowe i materialne realizacji badaƒ naukowych.
Koszty kwalifikowane w przypadku realizacji Fazy B obejmujà:
• opracowanie procedur zwiàzanych z wykorzystywaniem rynkowym przysz∏ego produktu majàcego byç przedmiotem wdro˝enia i b´dàcego wynikiem prac B+R (np. w zakresie kontroli jakoÊci),
• post´powanie normalizacyjne,
• sporzàdzanie dokumentacji technicznej,
• badanie rynku dla przysz∏ego produktu,
• uzyskanie praw w∏asnoÊci przemys∏owej,
• koszty technicznej weryfikacji prototypu.
Projekty w ramach fazy B podlegajà dofinansowaniu do wysokoÊci 90% wartoÊci kosztów
kwalifikowanych.
WysokoÊç i okres wsparcia przedsi´biorców – pomoc publiczna na projekty
badawcze „Inicjatywy technologicznej”
WysokoÊç oraz zasady dofinansowania projektów badawczych Inicjatywy Technologicznej
1 realizowanych przez przedsi´biorców sà zgodne z Rozporzàdzeniem Komisji (WE)
Nr 70/2001 z 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania artyku∏ów 87 i 88 Traktatu do
pomocy paƒstwa dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw (Dz. Urz. UE z 13.01.2001 r.
Nr L 10, s. 33; z 28.02.2004 r. Nr L 63, s. 22 oraz z 23.12.2006 r. Nr L 368, s. 85).
Cz´Êç projektu badawczego Inicjatywy Technologicznej 1, obj´ta dofinansowaniem z Przedsi´wzi´cia, musi w pe∏ni wpisywaç si´ w jednà lub kilka nast´pujàcych kategorii badaƒ:
• badania podstawowe,
• badania przemys∏owe,
• badania przedkonkurencyjne.
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Dofinansowaniu podlegajà projekty badawcze realizowane przez przedsi´biorców spe∏niajàcych kryteria ma∏ego lub Êredniego przedsi´biorcy w rozumieniu za∏àcznika 1 do Rozporzàdzenia Komisji (WE) Nr 70/2001, pod dodatkowymi warunkami:
a) wpisu w KRS upowa˝niajàcego do prowadzenia dzia∏alnoÊci B+R
b) udokumentowanego prowadzenia dzia∏alnoÊci B+R1.
Kosztami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia dofinansowaniem sà:
1) wynagrodzenia osób zatrudnionych przy prowadzeniu badaƒ2, w cz´Êci, w jakiej wynagrodzenia te sà bezpoÊrednio zwiàzane z ich prowadzeniem;
2) koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz innych urzàdzeƒ, w zakresie
niezb´dnym do prowadzenia badaƒ lub w czasie ich prowadzenia;
3) koszty gruntów i nieruchomoÊci zabudowanej, w zakresie, w jakim zosta∏y u˝yte przy
prowadzeniu badaƒ w czasie ich prowadzenia3 koszty ekspertyz, opinii oraz wartoÊci
niematerialnych i prawnych zakupionych od osób trzecich po cenach rynkowych i wykorzystywanych wy∏àcznie do badaƒ podstawowych, przemys∏owych lub przedkonkurencyjnych, z tym ˝e wielkoÊç tych kosztów nie mo˝e przekroczyç 70% ca∏kowitego
kwalifikowanego kosztu tych badaƒ;
4) koszty ogólne i operacyjne ponoszone bezpoÊrednio przy prowadzeniu badaƒ podstawowych, przemys∏owych lub badaƒ przedkonkurencyjnych, w tym koszty zu˝ycia materia∏ów i energii zwiàzane bezpoÊrednio z prowadzeniem tych badaƒ.
Podstawowy poziom intensywnoÊci pomocy publicznej na realizacj´ projektu badawczego
Inicjatywy Technologicznej 1, nie mo˝e przekraczaç:
a) 100 % w przypadku badaƒ podstawowych,
b) 70 % w przypadku badaƒ przemys∏owych,
c) 45 % w przypadku badaƒ przedkonkurencyjnych.

1

Nie dotyczy osób prawnych, istniejàcych krócej ni˝ 12 miesi´cy
Podstawowych, przemys∏owych lub przedkonkurencyjnych
3
W przypadku budynków, za koszty kwalifikowane uznaje si´ jedynie koszty amortyzacji odpowiadajàce czasowi trwania
badaƒ podstawowych, przemys∏owych lub przedkonkurencyjnych, a w przypadku gruntów kosztami kwalifikowanymi sà
koszty przeniesienia w∏asnoÊci lub te˝ rzeczywiste poniesione koszty
2
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W przypadku wspó∏finansowania projektu badawczego Inicjatywy Technologicznej 1 ze Êrodków publicznych innych ni˝
Êrodki finansowe na nauk´, Êrodki te uwzgl´dnia si´ przy obliczaniu intensywnoÊci pomocy publicznej. IntensywnoÊç dofinansowania z przedsi´wzi´cia jest pomniejszana o wartoÊç
wspó∏finansowania projektu ze Êrodków publicznych innych ni˝ Êrodki finansowe na nauk´.
IntensywnoÊç przyznanej pomocy publicznej na realizacj´ projektu badawczego Inicjatywy
Technologicznej 1 mo˝e byç zwi´kszona do maksymalnej intensywnoÊci pomocy brutto
wynoszàcej 75% dla badaƒ przemys∏owych oraz 50% dla badaƒ przedkonkurencyjnych,
w przypadkach, kiedy projekt ma na celu przeprowadzenie badaƒ o ewentualnym zastosowaniu w wielu sektorach oraz charakteryzuje si´ podejÊciem multidyscyplinarnym zgodnie z celem, zadaniami oraz celami technicznymi okreÊlonej inwestycji lub programu rozpocz´tego na mocy Siódmego Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie
badaƒ, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013), ustanowionego decyzjà nr
1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady lub programu Eureka, maksymalna intensywnoÊç pomocy mo˝e zostaç podwy˝szona o 15 punktów procentowych brutto;
Maksymalna intensywnoÊç pomocy mo˝e zostaç podwy˝szona o 10 punktów procentowych, je˝eli spe∏niony zostanie jeden z poni˝szych warunków:
a) projekt pociàga za sobà skutecznà wspó∏prac´ transgranicznà co najmniej dwóch niezale˝nych partnerów w dwóch paƒstwach cz∏onkowskich UE; ˝aden pojedynczy przedsi´biorca uczestniczàcy w projekcie nie mo˝e ponieÊç wi´cej ni˝ 70% kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà; lub
b) projekt pociàga za sobà skutecznà wspó∏prac´ mi´dzy przedsi´biorcà a jednostkà
naukowà wymienionà w art. 2 pkt 9 lit. a – f ustawy z dnia 8 paêdziernika 2004 r.
o zasadach finansowania nauki nale˝àcà do sektora finansów publicznych, gdzie wskazana jednostka naukowa ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia
pomocà i ma prawo do publikacji wyników w stopniu, w jakim sà one rezultatem
badaƒ prowadzonych przez t´ jednostk´; lub
c) wyniki projektu sà szeroko rozpowszechnione na konferencjach technicznych i naukowych
lub publikowane we wnikliwie opracowanych czasopismach technicznych i naukowych.
Podpisywanie umów podwykonawczych nie jest traktowane jako skuteczna wspó∏praca.
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WysokoÊç i okres wsparcia przedsi´biorców – pomoc publiczna na projekty
celowe Inicjatywy Technologicznej
Do okreÊlenia wysokoÊci dofinansowania projektów celowych Inicjatywy Technologicznej 1
stosuje si´ przepisy rozporzàdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego z dnia
20 lutego 2007 roku w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej
na badania przemys∏owe i badania przedkonkurencyjne (Dz U. Nr 28, poz. 230). Pomoc
publicznà na mocy ww. rozporzàdzenia mogà uzyskaç wszyscy przedsi´biorcy, bez
wzgl´du na ich wielkoÊç.
Pomoc publiczna na realizacj´ fazy B
W ramach fazy B pomoc publiczna udzielana jest
przedsi´biorcom tylko na zasadach pomocy de minimis. Wsparcie z Przedsi´wzi´cia otrzymujà tylko
ci przedsi´biorcy, dla których wartoÊç pomocy publicznej w ciàgu trzech lat przed podj´ciem decyzji
o przyznaniu Êrodków finansowych na nauk´, ∏àcznie z dofinansowaniem fazy B, nie przekroczy równowartoÊci kwoty 200 tys. euro. Dla przedsi´biorców dzia∏ajàcych w sektorze
transportu drogowego ww. kwota nie mo˝e przekroczyç 100 tys. euro. Do pomocy de
minimis nie wlicza si´ pomocy publicznej udzielonej w ramach programu pomocowego,
pomocy indywidualnej oraz pomocy indywidualnej na restrukturyzacj´, zatwierdzonych
przez Komisj´ zgodnie z art. 88 Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà, a tak˝e
pomocy udzielanej w ramach wy∏àczeƒ grupowych.
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INICJATYWA TECHNOLOGICZNA 1
MODU¸ 2
Modu∏ 2 skierowany jest do jednostek organizacyjnych dzia∏ajàcych na rzecz wspó∏pracy
nauki z gospodarkà (jednostki wspierajàce), które:
• prowadzà dzia∏alnoÊç polegajàcà na Êwiadczeniu us∏ug doradczych jednostkom naukowym lub przedsi´biorcom we wszelkich sprawach zwiàzanych z transferem wiedzy
mi´dzy sektorami nauki i gospodarki,
• posiadajà zasoby materialne i kadrowe wystarczajàce do wykonywania zadaƒ obj´tych
przedmiotem dzia∏alnoÊci,
• posiadajà osobowoÊç prawnà i siedzib´ w Polsce oraz nie otrzymujà dotacji podmiotowej ze Êrodków finansowych na nauk´.
Realizacja Modu∏u 2 Przedsi´wzi´cia b´dzie finansowana ze Êrodków finansowych ustalanych w bud˝ecie paƒstwa na nauk´, zgodnie z zasadami pomocy publicznej.
Zasady udzielania wsparcia
Wsparcie w ramach Modu∏u 2 Przedsi´wzi´cia udzielane jest na:
a) przygotowanie analizy biznesowej projektu B+R, zawierajàcej elementy niezb´dne
do oceny potencja∏u komercyjnego projektu, o którym mowa w Module 1;
b) wyszukanie przedsi´biorcy, który wyrazi gotowoÊç wdra˝ania wyników projektu B+R
– w przypadku, gdy nie istnieje podmiot majàcy wdra˝aç wyniki tego projektu;
c) wyszukanie przedsi´biorcy, który wyrazi gotowoÊç sprzedawania wyników wdra˝anego
projektu B+R – w przypadku, gdy nie istnieje podmiot majàcy sprzedawaç wyniki tego
projektu.
Analiza biznesowa projektu B+R powinna dostarczyç informacji na temat:
• mo˝liwoÊci komercjalizacji wyników projektu B+R,
• zapotrzebowania rynkowego na wyniki projektu,
• relacji pomi´dzy spodziewanymi przychodami z komercjalizacji i nak∏adami koniecznymi
dla doprowadzenia do komercjalizacji,
• mo˝liwoÊci wykorzystania wyników projektu przez wi´cej ni˝ jeden podmiot,
• konkurencyjnoÊç wyniku projektu, zw∏aszcza w skali mi´dzynarodowej,
• wp∏ywu na rynek pracy,
• znaczenia projektu dla rozwoju regionalnego.
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Wsparcie udzielane jest poprzez finansowanie jednostek wspierajàcych, które zawar∏y
umow´ z potencjalnym wnioskodawcà projektu do Modu∏u 1 Przedsi´wzi´cia na przygotowanie analizy biznesowej projektu B+R oraz, gdy zaistnieje taka potrzeba, czynnoÊci,
wskazanych wy˝ej w pkt. b i c.
WysokoÊç wsparcia – pomoc publiczna w ramach Modu∏u 2 Przedsi´wzi´cia
Ârodki finansowe w ramach Modu∏u przyznawane sà
jednorazowo w wysokoÊci 10 000 z∏ na realizacj´
jednej umowy wymienionej w poprzednim akapicie.
Jednostka wspierajàca mo˝e zawrzeç ww. umowy
z wi´cej ni˝ jednym wnioskodawcà do Modu∏u 1.
JeÊli jednostka wspierajàca ubiega si´ o dofinansowanie wykonania analizy biznesowej
projektu B+R dla ma∏ego lub Êredniego przedsi´biorcy, wysokoÊç dofinansowania z niniejszego Modu∏u nie mo˝e przekroczyç 50% kosztów wykonania analizy biznesowej projektu B+R i nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 5 000 z∏. Nie podlega dofinansowaniu wykonanie przez
jednostk´ wspierajàcà analizy biznesowej projektu B+R na rzecz przedsi´biorcy nieb´dàcego przedsi´biorcà ma∏ym lub Êrednim w rozumieniu za∏àcznika 1 do Rozporzàdzenia
Komisji (WE) Nr 70/2001.
Pomoc publiczna udzielana za poÊrednictwem jednostek wspierajàcych jest zgodna z Rozporzàdzeniem Komisji (WE) Nr 70/2001 z 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania
artyku∏ów 87 i 88 Traktatu do pomocy paƒstwa dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw
(Dz. Urz. UE z 13.01.2001 r. Nr L 10, s. 33; z 28.02.2004 r. Nr L 63, s. 22 oraz
z 23.12.2006 r. Nr L 368, s. 85).
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Zasady sk∏adania wniosków na uczestnictwo w przedsi´wzi´ciu
Inicjatywa Technologiczna 1
• Wdra˝aniem Inicjatywy Technologicznej zajmuje si´ Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wy˝szego.
• Wnioski o finansowanie projektów sk∏ada si´ w formie elektronicznej wed∏ug wzoru
dost´pnego na stronie internetowej Ministerstwa (www.nauka.gov.pl). Dwa egzemplarze wydruku wniosku o finansowanie projektu przes∏anego drogà elektronicznà, wraz
z wymaganymi podpisami, sk∏ada si´ w OÊrodku Przetwarzania Informacji (Al. Niepodleg∏oÊci 188b, 00-608 Warszawa).
• Wniosek o przyznanie Êrodków finansowych na uczestniczenie w Module 1 Przedsi´wzi´cia sporzàdza si´ wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr
33 do rozporzàdzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia
4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania Êrodków finansowych na nauk´ i sk∏ada si´ w ciàgu
2 miesi´cy od og∏oszenia Przedsi´wzi´cia.
• Wniosek o przyznanie Êrodków finansowych na uczestniczenie
w Module 2 Przedsi´wzi´cia sporzàdza si´ wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 33 do rozporzàdzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania Êrodków finansowych na nauk´ i sk∏ada si´ w ciàgu 2 miesi´cy od og∏oszenia Przedsi´wzi´cia.
• JeÊli wnioskodawcà nie jest jednostka naukowa otrzymujàca dotacj´ na podstawowà
dzia∏alnoÊç statutowà, jest zobowiàzana do∏àczyç do wniosku:
_1) odpis uzyskany w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sàdowego albo dokument
potwierdzajàcy prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej – wydany w okresie 3 miesi´cy poprzedzajàcych z∏o˝enie wniosku;
_2) w przypadku spó∏ek handlowych, w tym z udzia∏em kapita∏u zagranicznego – umow´
lub statut spó∏ki;
_3) zaÊwiadczenie uzyskane z banku, w którym jest prowadzony rachunek bie˝àcy podmiotu, o posiadaniu przez zleceniodawc´ Êrodków finansowych w wysokoÊci niezb´dnej do realizacji projektu lub o jego zdolnoÊci kredytowej;
_4) kopi´ sprawozdania finansowego za kwarta∏ poprzedzajàcy kwarta∏, w którym z∏o˝ono wniosek, oraz za rok poprzedzajàcy rok z∏o˝enia wniosku, a w przypadku wnioskodawców niezobowiàzanych do sporzàdzania rocznych sprawozdaƒ finansowych
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– kopi´ rachunku wyników dzia∏alnoÊci gospodarczej za rok
poprzedzajàcy rok z∏o˝enia wniosku;
_5) zaÊwiadczenia uzyskane z w∏aÊciwego urz´du skarbowego
o niezaleganiu przez podmiot z wp∏atami z tytu∏u nale˝noÊci bud˝etowych;
_6) zaÊwiadczenia uzyskane z Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o niezaleganiu przez podmiot z op∏acaniem sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne;
_7) informacj´ o wysokoÊci uzyskanej pomocy publicznej, sporzàdzonej na podstawie
przepisów o post´powaniu w sprawach pomocy publicznej.
• Do wniosku z Modu∏u 2 za∏àcza si´ kopi´ umowy z przysz∏ym wnioskodawcà do Modu∏u 1.
Zasady oceny wniosków
• Ocena wymogów formalnych prowadzona jest w OÊrodku Przetwarzania Informacji.
• Merytorycznie wnioski oceniane sà przez powo∏any w tym celu zespó∏ interdyscyplinarny, na podstawie opinii co najmniej dwóch ekspertów, dotyczàcych odpowiednio jakoÊci naukowej projektu oraz potencja∏u komercyjnego projektu. Zespó∏ interdyscyplinarny przedstawia Ministrowi propozycje finansowania poszczególnych projektów.
• Minister podejmuje decyzj´ o finansowaniu lub odmowie finansowania projektu, bioràc
pod uwag´ opini´ zespo∏u.
• W przypadku decyzji pozytywnej, Minister zawiera z wnioskodawcà umow´ w sprawie
realizacji, finansowania i rozliczania zadaƒ obj´tych projektem.
Podstawa prawna przedsi´wzi´cia
• Ustawa z dnia 8 paêdziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki, art. 14 ust. 1 pkt 2
(Dz. U. Nr 238, poz. 2390 z póên. zm.).
• Rozporzàdzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania Êrodków finansowych na nauk´ (Dz. U. Nr 161
poz. 1359).
Kontakt
Po wi´cej informacji na temat Inicjatywy Technologicznej zapraszamy na stron´ internetowà www.initech.nauka.gov.pl lub prosimy o list na adres initech@nauka.gov.pl.
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