Skrócony kwestionariusz informacyjny w sprawie
obowiązujących w dniu 1 maja 2004 (pomoc istniejąca)

środków

pomocowych

1. Informacje ogólne
Państwo:
Polska
Tytuł środka pomocowego:
Dofinansowanie projektów celowych.
Podstawa prawna (szczegółowe oznaczenie):
Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w
budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642 z późn. zm.).
Ministerstwo lub inny organ administracji odpowiedzialny za ten środek i jego
implementację:
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.
Osoba kontaktowa:
Aneta Kubasiak
Phone number: +48 22 55 60 135
e-mail: akubasiak@uokik.gov.pl
Poziom, na którym środek ten jest administrowany (administracja centralna,
regionalna, inna)?
Administracja centralna.
Kiedy środek wszedł w życie?
29.01.1991 wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań
Naukowych (Dz. U. tekst jednolity z 2001, Nr 33, poz. 389 z późn. zm.). Na podstawie ww.
ustawy Komitet Badań Naukowych podjął uchwałę w sprawie warunków i trybu
przyznawania dofinansowania projektów celowych. Warunki te zostały następnie określone w
rozporządzeniu z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i
rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146,
poz. 1642 z późn. zm.), wydanym przez Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych
(Ministra Nauki), na podstawie art. 15 ust. 9 ww. ustawy o Komitecie Badań Naukowych.
Jaki jest czas obowiązywania tego środka (data wygaśnięcia)?
Czas obowiązywania programu nie jest ograniczony.
2. Opis środka
Który sektor transportu jest uprawniony (kolej, lotnictwo, żegluga, itd.)?
Wszystkie.
Jakie są główne cele i założenia pomocy?
Rozwój technologiczny przedsiębiorstw sektora transportu.
Forma środka (program pomocowy, ad hoc, indywidualny)
Pogram pomocowy.

Jakie są instrumenty (lub formy) pomocy, np.: dotacja bezpośrednia, kredyt
preferencyjny (wraz ze szczegółami, jak kredyt jest zabezpieczony), dopłaty do
oprocentowania, ulga podatkowa, gwarancja, inne (proszę wyszczególnić)
Dotacja.
Dla każdego z wymienionych instrumentów pomocy, proszę podać krótki opis
warunków mających do nich zastosowanie.
Minister Nauki i Informatyzacji (pełniący równocześnie funkcje Przewodniczącego Komitetu
Badań Naukowych) dofinansowuje projekty celowe realizowane samodzielnie przez
przedsiębiorców bądź we współpracy z jednostkami naukowymi. Z reguły przedsiębiorca nie
posiada odpowiedniego zaplecza technicznego i uprawnień do wykonywania badań
naukowych, stąd też badania wykonuje wyspecjalizowany podmiot – jednostka naukowa. Na
sfinansowanie kosztów wykonania badań naukowych objętych projektem celowym
zgłoszonym przez przedsiębiorcę, Minister Nauki i Informatyzacji przyznaje dotację, która
stanowi pomoc publiczną dla przedsiębiorcy, na rzecz którego realizowane są badania przez
jednostkę naukową. W tym przypadku, udzielenie pomocy następuje w oparciu o umowę
trójstronną zawieraną pomiędzy Ministrem Nauki i Informatyzacji, przedsiębiorcą
(zleceniodawcą) i właściwą jednostką naukową (wykonawcą). W przypadku, gdy
przedsiębiorca prowadzi samodzielnie badania, udzielenie pomocy następuje w oparciu o
umowę dwustronną zawieraną pomiędzy Ministrem Nauki i Informatyzacji i przedsiębiorcą
(wykonawcą). Ponadto projekt celowy może być realizowany przez grupę przedsiębiorców
lub konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzą wyłącznie przedsiębiorcy. Oceny i
kwalifikacji wniosków o dofinansowanie projektów celowych dokonuje właściwy zespół
Komitetu Badań Naukowych, na podstawie opinii sekcji specjalistycznych i recenzentów.
Jeżeli wniosek o dofinansowanie projektu celowego przez Ministra Nauki i Informatyzacji,
zostanie przyjęty w formie uchwały przez specjalnie powołany zespół, Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych (Minister Nauki i Informatyzacji) podejmuje decyzję o
dofinansowaniu tego projektu. Wskazana decyzja jest podstawą do zawarcia umowy
przewidującej szczegółowe warunki realizacji projektu celowego.
Budżet: proszę podać ogólny budżet przeznaczony na ten środek (w walucie krajowej i
w Euro).
Budżet określany jest corocznie.
Czy budżet przyjmowany jest rocznie? Jeśli tak, proszę podać jego średnią roczną
wysokość.
Całkowity roczny budżet wszystkich projektów celowych wynosi około 130 - 140 mln zł, w
tym z sektora transportu ok. 0,25-0,3%.
Proszę wyszczególnić uprawnionych beneficjentów (np. ich rodzaj oraz szacunkową
ilość)
Środek dostępny jest dla wszystkich przedsiębiorców posiadających zdolność do
bezpośredniego zastosowania w praktyce wyników projektu celowego, bez względu na rodzaj
prowadzonej działalności gospodarczej.
Roczna liczba beneficjentów kształtuje się na poziomie 850-950 (czynne umowy), w tym z
sektora transportu 2 – 4.
Czy pomoc jest przyznawana na zasadach niedyskryminacyjnych, otwartych dla
wszystkich beneficjentów, niezależnie od narodowości?

Środek ten jest przeznaczony dla wszystkich podmiotów mających zarejestrowaną działalność
gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez względu na strukturę kapitałową
podmiotu. Instrument ten skierowany jest do wszystkich sektorów i stosowany na zasadach
niedyskryminacyjnych.
Jakie są koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą?
Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zaliczyć należy koszty wykonania badań.
Jaka jest maksymalna intensywność pomocy?
Zgodnie z § 66 ust 2 ww. rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych,
wysokość środków finansowych przyznanych na dofinansowanie projektu celowego może
stanowić nie więcej niż 50% nakładów na badania stosowane i prace rozwojowe, z
zastrzeżeniem jednakże przepisów dotyczących pomocy publicznej udzielanej na wspieranie
prac badawczo-rozwojowych. W efekcie, gdy projekt jest realizowany na rzecz
przedsiębiorcy, intensywność pomocy na badania przemysłowe (wchodzące w zakres badań
stosowanych) i badania przedkonkurencyjne (wchodzące w zakres prac rozwojowych) nie
może przekroczyć pułapów intensywności określonych w Zasadach ramowych stosowanych
przez Wspólnotę Europejską do pomocy publicznej na rzecz badań i rozwoju (Dz. Urz. WE C
45 z 17.02.1996 r.).
W odniesieniu do projektów celowych zgłaszanych przez małych i średnich przedsiębiorców
wysokość środków może być zwiększona, nie więcej jednak niż do 70 % planowanych
nakładów (§ 66 ust 2 ww. rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych).
Proszę wymienić kryteria, według których wysokość pomocy lub/i intensywność pomocy
została obliczona.
Opisano powyżej.
Czy środek przewiduje "pomoc operacyjną"? Jeśli tak, proszę podać szczegóły.
Nie.
Jeśli środek dotyczy usług ogólnego interesu ekonomicznego lub obowiązków
świadczenia usług publicznych, proszę wymienić w jaki sposób to zadanie zostało
powierzone danemu przedsiębiorstwu i jak obliczana jest rekompensata.
Nie dotyczy.
Czy przedmiotowa pomoc może być kumulowana z innymi środkami pomocowymi,
które są stosowane, a jeśli tak, czy środek przewiduje przepisy ograniczające możliwość
kumulowania pomocy?
Przedmiotowa pomoc może być kumulowana z innymi środkami pomocowymi.
Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w
budżecie państwa na naukę nie przewiduje przepisów ograniczających kumulowanie pomocy.
Czy środek pomocy podlega istniejącym rozporządzeniom lub wytycznym
umożliwiającym stosowanie wyłączeń? Jeśli tak, proszę podać jakim.
Rozporządzenie Komisji No 70/2001 z 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i
88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw
(Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001), zmienione przez rozporządzenie Komisji Nr 364/2004 z
dnia 25 lutego 2004 r. zmieniające zakres jego zastosowania o pomoc na badania i rozwój
(Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004).

Zasady ramowe stosowane przez Wspólnotę Europejską do pomocy publicznej na rzecz
badań i rozwoju (Dz. Urz. WE C 45 z 17.02.1996 r.).

