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1. SŁOWNIK POJĘĆ
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Centrum – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) - państwowa osoba prawna powołana
do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej i innowacyjnej państwa, działająca na mocy ustawy
z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 115, poz. 789).
2. Program BroTech – Program Centrum służący podniesieniu efektywności i skuteczności procesu
transferu technologii pomiędzy sferą nauki a gospodarką poprzez dofinansowanie zakupu Usług
doradczych, świadczonych przez Brokerów technologii na rzecz jednostek naukowych lub
przedsiębiorców realizujących przedsięwzięcia z zakresu komercjalizacji wyników badań i/lub
transferu technologii. Zamierzeniem Programu BroTech jest wsparcie sektora usług doradczych
związanych z pośrednictwem w obrocie technologiami, stanowiącego ważny element infrastruktury
ułatwiającej transfer technologii w Polsce.
Program BroTech realizowany jest na podstawie:
a) art.7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U.
z 2008 r., Nr169, poz. 1049 ze zm.);
b) art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
(Dz. U. Nr 115, poz. 789 ze zm.);
c) § 2 ust. 1 i ust 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia
2007 r. w sprawie warunków i trybu realizacji przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
zadań innych niż strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych (Dz. U. Nr
150, poz. 1066);
d) § 2 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za
pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 89, poz. 732).
3. Wnioskodawca:
1) przedsiębiorca spełniający łącznie poniższe warunki:
a) będący mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (MŚP) w rozumieniu art. 2 Załącznika
I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88
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Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214
z 9.08.2008)
b) posiadający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
c) poszukujący dostawców oferujących technologie w celu gospodarczego ich zastosowania
lub współpracy przy rozwiązaniu problemów technologicznych i opracowywaniu
oraz wdrażaniu innowacji albo poszukujący odbiorców własnych technologii;
2) jednostka naukowa spełniająca łącznie poniższe warunki:
a) będąca jednostką naukową (JN) w rozumieniu art. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 8 października
2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r., Nr169, poz. 1049 z późn. zm.);
b) poszukująca odbiorców opracowanych technologii, zainteresowanych komercjalizacją
i wdrożeniem technologii lub poszukująca współpracy z przedsiębiorcami przy
rozwiązywaniu problemów technologicznych.
4. Beneficjent – Wnioskodawca, który w wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisał z Centrum
umowę o dofinansowanie w ramach Programu BroTech.
5. Usługi doradcze – zgodnie z § 15 ust. 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za
pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, katalog usług doradczych
dofinansowywanych w ramach Programu BroTech obejmuje:
1) usługi związane z transferem technologii, w szczególności:
a) identyfikację potencjalnych odbiorców/dostawców technologii, odpowiednio do
zapotrzebowania usługobiorcy, wyrażonego w opisie oferowanej technologii (TO)/
poszukiwanej technologii (TP);
b) kojarzenie partnerów transferu technologii z wykorzystaniem różnych form kontaktu
w celu wymiany informacji, analizy wzajemnych potrzeb i oczekiwań, uściślenia
warunków i przygotowania projektu umowy transferu technologii;
c) wsparcie usługobiorców w pozyskaniu dodatkowych ekspertyz technicznych, prawnych,
ekonomiczno – finansowych, i. in., wymaganych do urealnienia oceny atrakcyjności
technicznej i atrakcyjności rynkowej technologii, stopnia zaawansowania technologii,
stanu ochrony praw własności przemysłowej;
d) pomoc doradcza podczas negocjacji i zawierania przez usługobiorcę umowy transferu
technologii z wybranym odbiorcą/dostawcą technologii;
2) doradztwo w zakresie ochrony praw własności przemysłowej oraz obrotu tymi prawami;
3) doradztwo w zakresie umów licencyjnych.
6. Broker technologii - dostawca usług doradczych/menedżer transferu technologii - podmiot
prowadzący działalność doradczą w obszarze komercjalizacji wyników badań i transferu
technologii, świadczący usługi pośrednictwa w obrocie technologiami lub zarządzania procesami
transferu technologii, który spełnia łącznie następujące warunki:
a) został utworzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa i funkcjonuje
nieprzerwanie od co najmniej 2 lat;
b) posiada udokumentowane kompetencje i doświadczenie w świadczeniu usług doradczych
wspierających komercjalizację wyników badań i transfer technologii, w szczególności
w dziedzinach naukowych/branżach przemysłu, związanych z (TO) - oferowaną(ymi)
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technologią(ami)/(TP) - poszukiwaną(ymi) technologią(ami), wskazanymi przez
Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie w ramach Programu BroTech;
c) zrealizował na zamówienie JN lub MŚP usługi doradcze wspierające co najmniej
2 przedsięwzięcia dotyczące komercjalizacji i transferu technologii, zakończone
zawarciem umowy transferu technologii pomiędzy dostawcą i odbiorcą technologii;
d) nie jest powiązany organizacyjnie ani finansowo z Wnioskodawcą.
2.

PRZEZNACZENIE I WARUNKI DOFINANSOWANIA

1. W ramach Programu BroTech, Dyrektor Centrum na podstawie wyników przeprowadzonego
konkursu, przyznaje dofinansowanie na zakup Usług doradczych świadczonych przez Brokera
technologii, wskazanego we wniosku o dofinansowanie.
2. Podstawę udzielenia dofinansowania w ramach Programu BroTech stanowi
o dofinansowanie Usług doradczych zawarta pomiędzy Centrum a Wnioskodawcą.

umowa

3. Dofinansowanie zakupu Usług doradczych dotyczy usług nabywanych przez Wnioskodawcę od
Brokera technologii, z którym Wnioskodawca, w przypadku przyznania dofinansowania ze
środków Programu, zobowiązuje się zawrzeć umowę na wykonanie Usług doradczych
wspierających realizację przedsięwzięcia komercjalizacji i transferu technologii, określającą
w szczególności:
a) rodzaj, zakres i sposób wykonania Usług doradczych;
b) warunki odbioru i zasady płatności za wykonane Usług doradczych;
c) w razie uzasadnionej potrzeby, możliwość zlecania przez Brokera technologii Usług
doradczych, o których mowa w rozdz. 1, ust 5, pkt 2 i pkt 3, podmiotom trzecim,
w kwocie maksymalnie do 35% wysokości dofinansowania otrzymanego od Centrum na
jedno przedsięwzięcie komercjalizacji i transferu technologii.
4. Koszty kwalifikowane zakupu Usług doradczych ze środków Programu, stanowią koszty
poniesione na realizację Usług doradczych należących do następujących kategorii:
a) usługi związane z transferem technologii;
b) doradztwo w zakresie ochrony praw własności przemysłowej oraz obrotu tymi prawami;
c) doradztwo w zakresie umów licencyjnych.
5. Dofinansowanie zakupu Usług doradczych nie może przekroczyć 75% kosztów kwalifikowanych
brutto zakupu tych Usług.
6.

Kwota dofinansowania przyznanego Wnioskodawcy na zakup Usług doradczych świadczonych
przez Brokera technologii w celu wsparcia realizacji jednego przedsięwzięcia w zakresie
komercjalizacji i transferu technologii nie może przekroczyć kwoty 30 000 zł brutto. Realizacja
jednego przedsięwzięcia w zakresie komercjalizacji i transferu technologii nie może trwać dłużej
niż 12 miesięcy.

7.

Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie w celu wsparcia realizacji maksymalnie trzech
różnych przedsięwzięć dotyczących komercjalizacji i transferu oferowanych technologii
(TO)/poszukiwanych technologii (TP), przedstawionych we wniosku o dofinansowanie, po
spełnieniu łącznie następujących warunków:
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1) każde przedsięwzięcie wspierane poprzez zakup Usług doradczych musi zakończyć się
podpisaniem odrębnej umowy transferu technologii;
2) łączna wartość zakupu Usług doradczych wspierających realizację wszystkich
przedsięwzięć, nie może przekroczyć kwoty 90 000 zł brutto;
3) przedsięwzięcia muszą być realizowane równolegle, tzn. łączny czas ich realizacji nie
może być dłuższy niż 12 miesięcy.
8. Beneficjent otrzymuje dofinansowanie na zakup Usług doradczych w formie zaliczki (50% kwoty
dofinansowania) oraz refundacji (50 % kwoty dofinansowania).
9. Rozliczenie dofinansowania następuje na podstawie przedłożonych Centrum faktur lub rachunków
zakupu przedmiotowych Usług, pod warunkiem, że zakupy są dokonywane po cenach rynkowych,
a w przypadku, gdy Broker technologii lub inny usługodawca działa na zasadach niekomercyjnych
– po cenach odzwierciedlających pełne koszty Usług oraz uzasadnioną marżą handlową.
10. Refundacja 50% kwoty dofinansowania, o której mowa w ust. 8 niniejszego rozdziału, jest
wypłacana pod warunkiem zawarcia przez Wnioskodawcę z Brokerem technologii umowy
transferu technologii lub umowy dotyczącej współpracy przy rozwiązywaniu problemu
technologicznego dla każdego realizowanego przedsięwzięcia objętego wsparciem. Wskazana
powyżej umowa powinna być zawarta w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy od daty
podpisania przez Wnioskodawcę z Centrum umowy o dofinansowanie.
3. OGŁOSZENIE KONKURSU I NABÓR WNIOSKÓW

1.

Dyrektor Centrum ogłasza konkurs w ramach Programu BroTech.

2.

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Centrum oraz w biuletynie wydawanym przez ministra
właściwego do spraw nauki.

3.

Wnioskodawca składa do Centrum wniosek o dofinansowanie w języku polskim, w trybie
i terminie podanym w ogłoszeniu o konkursie.

4.

Wniosek o dofinansowanie dotyczy dofinansowania zakupu Usług doradczych świadczonych
przez Brokera technologii.

5.

Wnioskodawca wypełnia wszystkie wymagane pola wniosku o dofinansowanie, w tym
oświadczenia wymienione we wzorze wniosku.

6.

Wnioskodawca załącza także do wniosku wszystkie wymagane załączniki:
1) Załączniki wymagane* w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest przedsiębiorcą,
zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju:

*

W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest jednostka naukowa z załączniki nie są wymagane.
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a)

b)

c)

d)
e)
f)

g)

Informacja o uzyskanej pomocy publicznej, innej niż pomoc de minimis oraz pomocy de
minimis, sporządzona na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej;
Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument poświadczający prowadzenie
działalności gospodarczej, wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie
wniosku;
Statut lub inny akt określający organizację wewnętrzną i kompetencje poszczególnych
organów, a w przypadku spółek handlowych – umowę lub statut spółki lub ich
poświadczone za zgodność z oryginałem kopie;
Oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych;
Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne;
Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie
lub jego poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię albo kopię ostatniej deklaracji
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w przypadku, gdy Wnioskodawca
nie istniał przez cały rok obrotowy poprzedzający złożenie wniosku;
Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT.

2) Załączniki dotyczące Brokera technologii jako dostawcy usług doradczych:
a)

b)

c)

Dokumenty poświadczające kompetencje i co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie
świadczenia usług doradczych, takie jak np.
• listy referencyjne od klientów, w szczególności klientów reprezentujących dziedziny
naukowe/ branże, do których należy oferowana(TO)/ poszukiwana technologia (TP),
wskazanych we wniosku o dofinansowanie,
• certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 potwierdzający
dbałość
o jakość świadczonych usług,
• zaświadczenie o członkostwie w krajowej lub międzynarodowej organizacji
zrzeszającej profesjonalistów transferu technologii;
Dokumenty poświadczające realizację usług doradczych wspierających co najmniej
2 przedsięwzięcia dotyczące komercjalizacji i transferu technologii, zakończone
podpisaniem umowy transferu technologii;
List intencyjny podpisany przez Wnioskodawcę oraz Brokera technologii, dotyczący
planowanej współpracy w celu wykonania przedsięwzięcia realizowanego przy udziale
dofinansowania w ramach Programu BroTech.

7. Wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek o dofinansowanie zakupu Usług
doradczych, przy czym jeden wniosek może dotyczyć maksymalnie 3 przedsięwzięć transferu
oferowanych technologii (TO)/poszukiwanych technologii (TP), realizowanych równolegle, na
warunkach określonych w rozdz. 2 pkt 7.
8. Wniosek może być wycofany na każdym etapie postępowania konkursowego.
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4.

PROCEDURA KONKURSOWA

1. Procedura konkursowa obejmuje:
a) ocenę wniosków o dofinansowanie pod względem formalnym;
b) ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie.
2. Ocena wniosków o dofinansowanie pod względem formalnym odbywa się na podstawie
kryteriów zawartych w Karcie Oceny Formalnej wniosku.
3. Do oceny merytorycznej kierowane są wyłącznie kompletne i złożone w wyznaczonym terminie
wnioski o dofinansowanie, które uzyskały pozytywną ocenę formalną. W przypadku wniosków
niespełniających wymogów formalnych, Wnioskodawca otrzymuje informację o konieczności
uzupełnienia wniosku w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia (decyduje data
nadania przesyłki w polskiej placówce operatora publicznego lub złożenia w kancelarii Centrum).
4. Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie jest dokonywana w oparciu o kryteria cząstkowe
należące do dwóch kategorii:
a)
b)

kryteria oceny procesu transferu oferowanej (TO)/poszukiwanej (TP) technologii, której opis
stanowi integralną część wniosku o dofinansowanie;
kryteria oceny Brokera technologii, obejmujące ocenę kompetencji i doświadczenia
w zakresie świadczonych Usług doradczych.

5.

Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie dokonywana jest przez Zespół Ekspertów ds.
oceny wniosków w ramach Programu BroTech, powołany przez Dyrektora Centrum.

6.

Zespół Ekspertów ds. oceny wniosków w ramach Programu BroTech ocenia wniosek
o dofinansowanie poprzez przyznanie odpowiedniej liczby punktów, zgodnie z Systemem
punktacji obowiązującym w pierwszym konkursie Programu BroTech.

7. Decyzję o przyznaniu dofinansowania oraz o jego wysokości podejmuje Dyrektor Centrum na
podstawie listy rankingowej sporządzonej przez Zespół Ekspertów ds. oceny wniosków w ramach
Programu BroTech.
8. Centrum publikuje na stronie www.ncbir.gov.pl informacje o wynikach konkursu.
9. Od wyników konkursu nie przysługuje Wnioskodawcy odwołanie, z wyjątkiem naruszenia zasad
procedury konkursowej. W takim przypadku odwołanie składa się na adres Centrum w terminie
7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu (decyduje data nadania przesyłki w polskiej
placówce operatora publicznego lub złożenia w kancelarii Centrum).
10. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 14 dni od daty jego wpłynięcia do Centrum.
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5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wnioskodawca niezwłocznie informuje Centrum o zmianie danych teleadresowych, które
nastąpiły w trakcie trwania konkursu, pod rygorem odrzucenia wniosku o dofinansowanie.
2. Warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie Usług doradczych jest złożenie przez
Wnioskodawcę zaktualizowanych wersji załączonych do wniosku o dofinansowanie
dokumentów, które utraciły ważność w trakcie trwania konkursu.
3. Centrum, w trakcie i po zakończeniu realizacji Programu BroTech, prowadzi jego ewaluację oraz
rozpowszechnia informację o jego rezultatach. W badaniach ewaluacyjnych wykorzystywane są
wyniki monitoringu dofinansowanych przedsięwzięć, prowadzonego zgodnie z zasadami
określonymi w umowach o dofinansowanie w ramach Programu BroTech, zawartych
z Wnioskodawcami.
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