
6) wartoÊç materia∏ów wydanych na higien´ i es-
tetyk´ ˝ywienia oraz utrzymanie czystoÊci;

7) ubytki naturalne.

4. W zakresie innych nieodp∏atnych Êwiadczeƒ pie-
ni´˝nych i rzeczowych dotyczàcych szkolenia:

1) wartoÊç zu˝ytej amunicji bojowej, çwiczebnej,
materia∏ów wybuchowych, Êrodków pozorowa-
nia i imitowania pola walki;

2) wartoÊç materia∏ów kancelaryjnych.
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ROZPORZÑDZENIE PRZEWODNICZÑCEGO KOMITETU BADA¡ NAUKOWYCH

z dnia 29 marca 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania Êrodków finansowych
ustalanych w bud˝ecie paƒstwa na nauk´

Na podstawie art. 15 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badaƒ Naukowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39,
poz. 335) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Przewodniczàcego Komite-
tu Badaƒ Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania
Êrodków finansowych ustalanych w bud˝ecie paƒstwa
na nauk´ (Dz. U. Nr 146, poz. 1642) po § 79 dodaje si´
rozdzia∏ 7a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 7a

Dofinansowywanie projektów celowych 
wspó∏finansowanych ze Êrodków

funduszy strukturalnych

§ 79a. 1. Przewodniczàcy Komitetu Badaƒ Nauko-
wych na podstawie uchwa∏y zespo∏u in-
terdyscyplinarnego do spraw oceny pro-
jektów celowych wspó∏finansowanych ze
Êrodków funduszy strukturalnych dofi-
nansowuje projekty celowe wspó∏finan-
sowane ze Êrodków funduszy struktural-
nych w ramach Dzia∏ania 1.4 Wzmocnie-
nie wspó∏pracy mi´dzy sferà badawczo-
-rozwojowà a gospodarkà Sektorowego
Programu Operacyjnego — Wzrost Kon-
kurencyjnoÊci Przedsi´biorstw, lata
2004—2006, zwanego dalej „SPO-WKP”.

2. Dofinansowanie projektów celowych (po-
moc publiczna), o których mowa w ust. 1,
mo˝e byç udzielone wy∏àcznie na:

1) badania przemys∏owe, majàce na celu
pozyskanie nowej wiedzy, która mo˝e
byç przydatna do opracowania no-
wych albo znaczàcego udoskonalenia
istniejàcych produktów, procesów lub
us∏ug, stanowiàce cz´Êç badaƒ stoso-
wanych w rozumieniu art. 3 pkt 1
lit. b) ustawy,

2) badania przedkonkurencyjne, dotyczà-
ce przekszta∏cenia wyników badaƒ
przemys∏owych na plany, za∏o˝enia
lub projekty nowych, zmodyfikowa-
nych lub udoskonalonych produktów,
w∏àczajàc w to wykonanie prototypu
nieprzydatnego komercyjnie, stano-
wiàce cz´Êç prac rozwojowych w rozu-
mieniu art. 3 pkt 2 ustawy; badania te
nie obejmujà rutynowych lub okreso-
wych zmian dokonywanych w produk-
tach, liniach produkcyjnych, procesach
produkcyjnych, istniejàcych us∏ugach
i innych prowadzonych dzia∏aniach,
nawet jeÊli te zmiany stanowià ulep-
szenie.

3. Kosztami kwalifikujàcymi si´ do dofinan-
sowania projektów celowych sà koszty:

1) wynagradzania osób zatrudnionych
wy∏àcznie przy realizacji badaƒ prze-
mys∏owych i przedkonkurencyjnych,

2) aparatury naukowo-badawczej i inne-
go sprz´tu, gruntów i budynków u˝y-
wanych wy∏àcznie i w sposób ciàg∏y
do realizacji badaƒ przemys∏owych
i przedkonkurencyjnych,

3) ekspertyz, opinii oraz wartoÊci niema-
terialnych i prawnych zakupionych od
osób trzecich i wykorzystywanych wy-
∏àcznie do realizacji badaƒ przemys∏o-
wych i przedkonkurencyjnych,

4) zu˝ycia materia∏ów i energii oraz inne
koszty operacyjne poniesione bezpo-
Êrednio przy prowadzeniu badaƒ prze-
mys∏owych i przedkonkurencyjnych.

§ 79b. 1. Wnioski o dofinansowanie projektów ce-
lowych wspó∏finansowanych ze Êrodków
funduszy strukturalnych sporzàdza si´
wed∏ug wzoru ustalonego przez Instytu-
cj´ Zarzàdzajàcà SPO-WKP.



2. Wniosek mo˝e z∏o˝yç:

1) przedsi´biorca lub grupa przedsi´bior-
ców samodzielnie lub wraz z jednostkà
naukowà,

2) konsorcjum naukowe,

3) jednostka naukowa wykonujàca spe-
cjalistyczne badania dla przedsi´bior-
ców.

3. Wnioski sk∏ada si´ w Komitecie w ciàgu
ca∏ego roku.

§ 79c. Wnioski o dofinansowanie projektów celo-
wych wspó∏finansowanych ze Êrodków fun-
duszy strukturalnych rozpatruje si´,
uwzgl´dniajàc kryteria okreÊlone w § 69,
a ponadto:

1) doÊwiadczenie w zakresie prowadzenia
dzia∏alnoÊci obejmujàcej zadania realizo-
wane przy udziale Êrodków publicznych,

2) realizowanie innego projektu w ramach
innych programów operacyjnych,

3) wp∏yw przewidywanego zastosowania
wyników projektu na wzrost konkurencyj-
noÊci gospodarki,

4) zastosowanie w projekcie nowych tech-
nologii,

5) wp∏yw projektu na tworzenie nowych
miejsc pracy,

6) udzia∏ Êrodków w∏asnych w realizacji pro-
jektu,

7) wp∏yw przewidywanych wyników projek-
tu na rozwój spo∏eczeƒstwa informacyj-
nego,

8) wp∏yw przewidywanych wyników projek-
tu na ochron´ Êrodowiska,

9) wp∏yw projektu na mo˝liwoÊç utworzenia
konsorcjum naukowego, w tym centrów
zaawansowanych technologii oraz sieci
naukowych,

10) wp∏yw przewidywanych wyników projek-
tu na zapewnienie równoÊci szans kobiet
i m´˝czyzn.

§ 79d. 1. WysokoÊç dofinansowania na badania
przemys∏owe nie mo˝e byç wi´ksza ni˝
50 % kosztów kwalifikujàcych si´ do dofi-
nansowania.

2. WysokoÊç dofinansowania na badania
przedkonkurencyjne nie mo˝e byç wi´k-
sza ni˝ 25 % kosztów kwalifikujàcych si´
do dofinansowania.

§ 79e. 1. W przypadku gdy realizowany projekt ce-
lowy, o którym mowa w § 79a ust. 1, jest
zgodny z celami projektu lub programu
przyj´tego jako cz´Êç obowiàzujàcego
europejskiego programu ramowego na
rzecz badaƒ i rozwoju, wysokoÊç dofinan-
sowania mo˝e byç zwi´kszona o 15 punk-
tów procentowych.

2. W przypadku gdy realizowany projekt ce-
lowy nie jest zgodny z celami, o których
mowa w ust. 1, wysokoÊç dofinansowa-
nia mo˝e byç zwi´kszona o 10 punktów
procentowych, je˝eli:

1) badania sà realizowane we wspó∏pra-
cy mi´dzy przedsi´biorcami i jednost-
kami naukowymi lub

2) wyniki badaƒ sà upowszechniane i pu-
blikowane.

§ 79f. W przypadku badaƒ przemys∏owych lub
przedkonkurencyjnych prowadzonych przez
ma∏ych lub Êrednich przedsi´biorców samo-
dzielnie lub we wspó∏pracy z jednostkami
naukowymi wysokoÊç dofinansowania mo-
˝e byç zwi´kszona o 10 punktów procento-
wych.

§ 79g. Maksymalna wysokoÊç dofinansowania
wraz ze zwi´kszeniami, o których mowa
w § 79e i 79f, nie mo˝e przekroczyç:

1) 75 % kosztów kwalifikujàcych si´ do dofi-
nansowania na badania przemys∏owe,

2) 50 % kosztów kwalifikujàcych si´ do dofi-
nansowania na badania przedkonkuren-
cyjne.

§ 79h. W przypadku ∏àcznego prowadzenia badaƒ
przemys∏owych i badaƒ przedkonkurencyj-
nych wysokoÊç dofinansowania nie mo˝e
przekroczyç Êredniej wa˝onej wysokoÊci
dofinansowania na te badania.

§ 79i. 1. Wnioski o dofinansowanie projektów ce-
lowych wspó∏finansowanych ze Êrodków
funduszy strukturalnych ocenia zespó∏ in-
terdyscyplinarny, o którym mowa
w § 79a ust. 1.

2. Zespó∏ interdyscyplinarny podejmuje
uchwa∏´ w sprawie dofinansowania pro-
jektów celowych ze Êrodków finansowych
ustalonych w bud˝ecie paƒstwa na nauk´
oraz rekomenduje projekty do dofinanso-
wania ze Êrodków funduszy struktural-
nych, a tak˝e sporzàdza list´ rankingowà
ocenionych wniosków wraz z uzasadnie-
niem oceny.

3. Wniosek oraz dokumentacja dotyczàca za-
kwalifikowanych przez zespó∏ interdyscy-
plinarny projektów celowych sà przekazy-
wane do Komitetu Sterujàcego SPO-WKP,
w celu zatwierdzenia projektów celowych
przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà SPO-WKP.

§ 79j. ¸àczne dofinansowanie projektu celowego
wspó∏finansowanego ze Êrodków finanso-
wych ustalonych w bud˝ecie paƒstwa na na-
uk´ oraz ze Êrodków funduszy struktural-
nych nie mo˝e przekroczyç maksymalnej
wysokoÊci dofinansowania okreÊlonej
w § 79g.
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§ 79k. Wnioski o dofinansowanie projektów celo-
wych rekomendowane przez zespó∏ interdy-
scyplinarny niezatwierdzone przez Instytu-
cj´ Zarzàdzajàcà SPO-WKP mogà byç oce-
niane i kwalifikowane na podstawie § 70.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Przewodniczàcy Komitetu Badaƒ Naukowych: 
M. Kleiber
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)
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