Pytanie: Co to znaczy, że rezultat projektu jest zupełnie nowy?
W ramach kryterium fakultatywnego dotyczącego innowacyjności rezultatu projektu (produktu /
usługi) mowa jest o dwóch kategoriach produktów/ usług: pierwsza to produkt bądź usługa jest
absolutną nowością. Jeżeli taki projekt, którego rezultatem będzie zupełna nowośd na rynku zostanie
zgłoszony to w ocenie innowacyjności otrzyma 50 punktów. Chodzi tutaj jednak o absolutne nowości,
czyli produkty/usługi, których z niczym nie można porównad. Proszę pamiętad, jeśli Paostwo mają
jakieś nowe urządzenie / maszynę / usługę i jesteście Paostwo w stanie porównad to coś do czegoś
innego, czyli 99,99% tego co jest na rynku, to proszę iśd ta drogą, żeby wykazad cechy i parametry
innowacyjne.
Pytanie: Czy zupełną nowością będzie to, że zrobimy coś w obiegu elektronicznym, a do tej pory to
nie było w obiegu elektronicznym?
To nie będzie nowośd, to ma tylko nową funkcjonalnośd.
Pytanie: Firma zgłosiła do ochrony patentowej wynalazek w kraju, natomiast później dokonała
rozszerzenia w systemie EPO. Czy dla Paostwa wystarczające jest sprawozdanie z Urzędu
Patentowego czy żeby była możliwośd przyznania punktów za ochronę na obszarze większym niż
RP musi byd sprawozdanie z EPO? To są dwie różne instytucje i te sprawozdania mogą byd różne?
Ważne jest, aby był wniosek o ochronę patentową i sprawozdanie o stanie techniki. Te dokumenty są
nam potrzebne po to, żeby zweryfikowac kryteria obligatoryjne Natomiast kwestia przyznawania
punktów za zasięg terytorialny jest inną kwestią, my tutaj nie każemy Paostwu pokazywad dowodów,
a jedynie opisad (wraz z podaniem daty zgłoszenia patentowego na obszarze szerszym niż obszar
Rzeczypospolitej Polskiej) to we Wniosku o dofinansowanie i Biznes Planie i na podstawie tej umowy
Komisja konkursowa będzie decydowad o przyznaniu punktów.
Pytanie: Drugie moje pytanie łączy się z obszarem objętym ochroną, bo tutaj i tak nie bierzecie
Paostwo pod uwagę sytuacji, że polski podmiot zakupuje licencje na patent objęty ochrona na
terenie Niemiec, a jego przedsiębiorca jest wytwórcą i wprowadza ją tylko na terenie Niemiec?
Musi byd ochrona na terenie Niemiec i Polski?
Mogą byd takie sytuacje, że ktoś zakupi patent „zagraniczny” i nie zdąży tego zgłosid w Polsce. Taki
wniosek jest poprawny i spełnia kryterium obligatoryjne - natomiast jeśli ktoś nie będzie miał zasięgu
na terytorium Polski to nie dostanie tych 10 punktów za terytorium szersze niż terytorium RP. Może
byd zgłoszenie dokonane w Chinach i taki projekt kwalifikuje się do otrzymania wsparcia, ale jeśli nie
ma tego zgłoszenia na terenie Polski i gdzieś jeszcze, to nie będzie miał 10 punktów w ocenie
fakultatywnej.
Pytanie: Jeżeli prawo do patentu jest nabywane w drodze licencji wyłącznej, czy w rejestrach
patentowego urzędu licencjobiorca musi widnied jako uprawniony z patentu czy wystarczy
umowa? Musi byd zgłoszenie, bo to też trwa?
Musi byd umowa. Wielu przedsiębiorców w ogóle nie dokonuje zgłoszenia i tego też mamy
świadomośd, także będziemy bazowad na umowach.
1

Pytanie: Chodzi mi o dokument potwierdzający wyłącznośd korzystania z patentów. W sytuacji
kiedy spółka wynalazca jest twórcą wynalazku i widnieje jako twórca, czy jest potrzebne jakieś
prawo?
Dodatkowo składają Paostwo jedynie oświadczenie (zgodnie z formularzem dostępnym na stronie
internetowej PARP), że Paostwo posiadają wyłączne prawo do korzystania z wynalazku.
Pytanie: Ja mam pytanie techniczne, czy będzie możliwośd zmiany lokalizacji inwestycji po
podpisaniu umowy?
Ta, będzie taka możliwośd, ale tylko w obrębie województwa.
Pytanie: Moje pytanie dotyczy kwestii formalnej, czy wnioskodawca , jeden podmiot może złożyd
dwa wnioski w tym konkursie?
Tak. Nie ma ograniczenia liczbowego odnośnie liczby składanych wniosków przez jeden podmiot.
Pytanie: Ideą jest wdrożenie czegoś bardzo nowego, co już posiada ochronę patentową lub będzie
miało. Załóżmy, że patentu nie mam, złożyłem procedurę do Urzędu Patentowego przed okresem
ochrony całości, ktoś oprotestowuje mój patent, nie uzyskuje ochrony patentu. Czy w związku z
tym będę musiał zwrócid wsparcie?
Nie, od momentu wydania sprawozdania dotyczącego techniki do momentu uzyskania patentu jest
daleka droga i niektórzy przedsiębiorcy mogą jej nie przejśd. Umowa nie przewiduje restrykcji w
przypadku gdyby patent nie został udzielony, tak samo jak nie przewiduje restrykcji w przypadku
gdyby wcześniej udzielony patent został podważony.
Pytanie: Czy wnioskodawca powinien się odnieśd do sprawozdania z techniki, czy to ma jakąś
wartośd?
Mogą się Paostwo odnieśd do sprawozdania o stanie techniki w Biznes Planie. Takie informacje mogą
byd pomocne w ocenie czy sprawozdanie o stanie techniki uprawdopodabnia spełnienie przez
wynalazki objęte wnioskami o dofinansowanie w ramach Pilotażu kryteriów nowości, poziomu
wynalazczego i przydatności do przemysłowego stosowania.

Pytanie: Jeżeli jest określone, że 30% kosztów kwalifikowanych jest finansowane ze źródeł
zewnętrznych np. promesą to wtedy kryterium zdolności finansowej jest spełnione? Paostwo tu
wymieniają promesę kredytowa i promesę leasingową, a czy taką preferencję posiada projekt,
który będzie miał promesę pożyczki?
Nie, promesa pożyczkowa nie przesądza o automatycznym spełnieniu kryterium dotyczącego
zdolności do sfinansowania projektu. Takie zewnętrzne źródło jest jednak jak najbardziej
dopuszczalne i zostanie uwzględnione przy ocenie finansowej projektu.
Pytanie: Jeśli właścicielami patentu są dwie osoby fizyczne, z których jedna prowadzi działalnośd
gospodarcza i chce złożyd wniosek o patent, to jaki dokument musimy otrzymad od drugiego
właściciela patentu, żeby móc aplikowad w tym programie?
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Drugi z właścicieli powinien zrzec się praw do wynalazku na korzyśd wnioskodawcy. Takie zrzeczenie
musi mied formę pisemnej umowy .
Pytanie: Użytecznośd społeczna produktu - mogłaby Pani powiedzied o co tu chodzi?
Pod tym hasłem rozumiemy ewentualne korzyści społeczne jakie może generowad projektu np. duża
liczba nowych miejsc pracy. Pod uwagę będzie brany też produkt i to jakie ma korzyści dla
społeczeostwa, jeśli np. będzie to fenomenalny środek na nowotwór, to ta społeczna użytecznośd jest
duża. Ta ocena będzie przeprowadzana poprzez porównanie z innymi projektami.
Pytanie: Jeżeli patent powstawał przy udziale jednostki badaniowej zewnętrznej, w pracach nad
patentem brali udział nasi pracownicy i instytutu. Rozumiem, że od instytutu musimy otrzymad
zrzeczenie się praw do tego patentu?
Tak, musicie Paostwo mied tu wyłącznośd.
Pytanie: Ostatnie pytanie, kupujemy produkt z Chin, który jest produkowany na całym świecie, w
Polsce jeszcze nie. Kupujemy wyłącznośd na Polskę, to rozumiem, że to też wchodzi w grę?
Jeżeli produkt jest dostępny na całym świecie, jest dostępny także w UE to projekt nie kwalifikuje się
do wsparcia.
Pytanie: Mam pytanie dotyczące noty, posiadamy raport o stanie technologii i rozwoju techniki i
mamy kilka kategorii, np. X, Y i A, E. Jaki to ma wpływ na panel na ocenę, czy one będą brane przez
panelistów pod ocenę?
Sprawozdanie z oceny nie jest oceniane przez panelistów. Sprawozdanie jest natomiast oceniane
przez ekspertów UPRP w ramach oceny merytorycznej obligatoryjnej. Weryfikacja sprawozdania nie
będzie polegad na mechanicznym sprawdzeniu „not” wykazanych w sprawozdaniu. Eksperci będą
również analizowad zastrzeżenia. Tak więc przyznanie jakiejś noty x lub y nie musi dyskwalifikowad
projektu.
Pytanie: Czy jest lista, gdzie przedsiębiorca wybiera sobie wskaźniki, czy sam sobie formułuje
wskaźniki rezultatu?
Będzie lista, ale będzie też możliwośd, żebyście Paostwo sami sobie dopisali wskaźniki adekwatne dla
Paostwa projektu.
Pytanie: Pytanie dotyczące wyników sprzedaży za granicą produktu, sprzedaż produktów będzie
prowadzona przez firmy zewnętrzne na rynki Stanów Zjednoczonych czy Japonii, czy to jest
zaliczane jako sprzedaż międzynarodowa czy nie?
Eksport pośredni nie jest podstawą do przyznania punktów w ocenie merytorycznej fakultatywnej.
Pytanie: Czy będą dyżury ekspertów?
Tak oczywiście. Harmonogram dyżurów jest opublikowany na stronach internetowych PARP.
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Pytanie: A jeżeli ktoś dostał już dofinansowanie na badania 1.4, a np. na wdrożenie tego
wynalazku, to czy będzie preferencyjnie traktowany, że już jakieś projekty rozwojowe zostały
przeprowadzone? Że powstał ten wynalazek?
Beneficjenci 1.4. nie są preferencyjnie traktowani ale mogą jak najbardziej starad się o
dofinansowanie w ramach programu pilotażowego.
Pytanie: Pierwsza ocena to jest ocena merytoryczna na bazie wniosków o dofinansowanie, a drugi
etap to jest spotkanie z ekspertami, to w takiej kolejności będzie się odbywało?
Tak, do drugiego etapu nie przejdą wszystkie projekty, trzeba przejśd ocenę merytoryczną
obligatoryjną i mied co najmniej 50 punktów w ocenie merytorycznej fakultatywnej. Może się okazad,
że przy bardzo dużej liczbie projektów instytucje nadzorujące zdecydują jeszcze tą punktacje
podnieśd i przekazad do Panelu Ekspertów wnioski o łącznej wartości wsparcia wynoszącej 150%
alokacji przeznaczonej na konkurs.
Pytanie: Ja bym chciała wrócid jeszcze do panelu ekspertów, który ma za zadanie zróżnicowad te
projekty, które przejdą ocenę fakultatywna, czyli ja nie dostaje po wyjściu z panelu żadnej
informacji?
Ocena Panelu Ekspertów jest przeprowadzana poprzez porównanie z innymi projektami. Nie można
więc jej zakooczyd po prezentacji jednego projektu. Nie dostaną Paostwo więc wyników oceny zaraz
po przeprowadzonej prezentacji. Dodatkowo ocena musi byd zatwierdzona przez instytucje
nadzorujące, więc i tak o wynikach dowiedzą się Paostwo po zatwierdzeniu raportu.
Pytanie: Mam pytanie odnośnie panelu ekspertów, czy tutaj jakieś urządzenia multimedialne są
dostępne? Można przyjśd z własnym laptopem?
Możecie Paostwo przyjśd z własnym pendrive’m. Zapewnimy sprzęt do obsługi panelu, Jeżeli chodzi
o prezentację to musi ona odpowiadad na aspekty które panel ocenia. Paostwo macie 20 minut na
prezentacje i później jest 30 minut na sesje pytao i odpowiedzi. Jeśli coś będzie niejasne, to paneliści
Pytanie: Dopuszczane jest zamieszczanie innych dokumentów niż tych w dokumentacji?
Nie ma ograniczeo odnośnie liczby dokumentów jakie mogą Paostwo złożyd. Prosilibyśmy jednak
żeby te dodatkowe informacje wkładad do biznesplanu, żebyście Paostwo nie załączali jakiejś bardzo
dużej liczby dokumentów. Jeśli będziemy chcieli je zweryfikowad to o nie poprosimy.
Pytanie: Jeśli chodzi o ocenę ekonomiczna i tabele - czy tam są dane dla całego projektu czy dla
całej firmy?
Dla całej firmy.
Pytanie: Czy jest możliwośd zaliczkowania w tym działaniu?
Tak, jak najbardziej.
Pytanie: Jeszcze mam pytanie o wydatki kwalifikowane dotyczące usług doradczych, czy możliwe
jest dofinansowanie takich usług doradczych związanych z doprecyzowaniem pewnych założeo
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technologicznych? Np. jest rozwiązanie w skali mikro, i teraz, żeby wiedzied czy to rozwiązanie
przyjmie się na skali makro albo przemysłowej musimy przeprowadzid te badania na politechnice.
Pytanie czy to będą usługi doradcze, jeśli one będą niezbędne to może Pani sobie je wpisad do
kosztów kwalifikowanych. Ich koszt jest ograniczony do miliona złotych.
Pytanie: Ja mam jeszcze pytanie dotyczące praw własności do patentu, chodzi mi o konkretna
sytuację kiedy autorem projektu był pracownik firmy, który w trakcie pracy prowadzi prace
badawczo-rozwojowe i właścicielem tych prac jest pracodawca. Na zgłoszeniu widnieje ten
pracownik, ale jako podmiot widnieje pracodawca, podmiot zgłaszający spółka z o.o. czy w jakiś
jeszcze sposób należałoby dowieśd, że tym dysponuje firma, przedstawid oświadczenie, że
wszystko co wymyślił ten pracownik było w godzinach pracy?
Nie musi Pan przedstawiad takich dokumentów, nie ma takiego obowiązku, natomiast musi Pan tą
sytuacje opisad, może Pan taką umowę dołączyd, ale nie ma takiego obowiązku.
Pytanie: Maksymalny czas trwania projektu to są dwa lata?
Nie – realizacja projektu musi się zakooczyd do 31 grudnia 2015 roku.
Pytanie: Do tego czasu musimy zakooczyd projekt?
Tak.
Pytanie: Ja mam takie pytanie, czy na podstawie jednego projektu możemy ubiegad się o
wdrożenie kilku wynalazków? Kilka grup patentowych? Np. będzie to grupa produktów
innowacyjnych. Co z zapisem innowacyjności, czy może byd tak, że wykażemy wszystkie cechy
i funkcjonalności, a w wypadku dwóch pozostałych będzie mniej tych funkcjonalności, mniej cech
mówiących o innowacyjności. Natomiast będziemy wdrażad wszystkie te produkty i będzie jedna
ścieżka technologiczna. Czy jest taki projekt możliwy do dofinansowania?
Tak jest i nie ma tu ograniczenia ile ma byd tych produktów. Jeśli jest to jedna linia produkcyjna i jest
to jeden projekt zawierający ileś tam produktów to może Pani to zrobid.
Pytanie: Punktacja za innowacyjnośd w ogóle się nie odnosi do procesu?
50 punktów można otrzymad innowacyjnośd rezultatu projektu czyli ostateczny produkt lub usługę.
De facto więc w ocenie fakultatywnej liczy się innowacyjnośd produktowa.
Pytanie: Ja mam pytanie, co oznacza dla Paostwa data zakooczenia projektu?
To jest moment złożenia koocowego wniosku o płatnośd, kiedy Pan już zakooczył realizowanie
płatności w ramach tej inwestycji.
Pytanie: Czy do wkładu własnego może byd zaliczona realizacja swoimi własnymi siłami?
Nie. Nie ma możliwości uznania wkładów rzeczowych.
Pytanie: I jeszcze mam pytanie dotyczące promes, które są przy składaniu wniosku, co w sytuacji
kiedy przedsiębiorca, udziałowiec spółki z o.o. deklaruje, chce wniesienia środków w postaci
pożyczki od udziałowca spółki?
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Takie źródło finansowania jest jak najbardziej dozwolone.
Jeżeli taka wpłata to co najmniej 30% wydatków to czy to zwalnia nas z oceny finansowej?
W takim przypadku jest normalna ocena finansowa, z uwzględnienie tego źródła finansowania.
Pytanie: Chciałbym wrócid do panelu, 20 minut to jest bardzo mało czasu, my tu jesteśmy 4 godziny
i nie skooczyliśmy jeszcze tematu. Jako zakochany w moim projekcie byłbym zdolny zagadad
komisje przez 60, 120 minut, jak wspaniały jest mój projekt,
Regulamin Przeprowadzenia Konkursu reguluje, że na przeprowadzenie prezentacji macie Paostwo
20 minut i ten czas będzie respektowany. To w Paostwa interesie jest, żeby tak skondensowad
informacje, żeby były precyzyjne i odpowiadały na te aspekty, które są oceniane przez panel, żeby
przez te 20 minut opowiedzied o projekcie.
Pytanie: Chciałbym , żeby to była jasna formuła.
Jest jasna formuła. Najpierw jest prezentacja przez 20 minut, a później pytania przez 30 minut.
Pytanie: Czyli będę wiedział o co będę pytany?
Już Pan wie, ponieważ w Przewodniku po kryteriach oceny są wymienione aspekty, które oceniane są
przez panel,.
Pytanie: Jaki jest planowany czas oceny?
Ocena merytoryczna będzie trwała dwa miesiące, potem miesiąc Panel Ekspertów. Zgodnie ze
Szczegółowym opisem operacji finansowanych z POIG w terminie maksymalnie 4 miesięcy mamy
przekazad raport do instytucji zarządzających.
Pytanie: Czyli po około 4 miesiącach powinny byd wyniki powieszone?
Tak.
Pytanie: Na stronie internetowej PARP pojawił się komunikat, że przy zgłoszeniu patentu trzeba
podad, że ten patent będzie potrzebny do programu pilotażowego. W jakim celu Paostwo
podaliście ten komunikat?
To jest informacja dla Urzędu Patentowego. Mamy zapewnienie od UPRP, że dołożą wszelkich starao
aby wydawad sprawozdania o stanie techniki w takich terminach aby umożliwid przedsiębiorcom
złożenie wniosków o dofinansowanie w Pilotażu.
Pytanie: Czy słowo „pilotaż” oznacza, ze program będzie kontynuowany?
Pilotaż jest realizowany aby przetestowad pewne rzeczy, jaki efekt tego programu będzie pozytywny,
to byd może zostaną podjęte kroki, żeby w jakiś sposób takie działanie było kontynuowane w
przyszłej perspektywie finansowania. W tej chwili za wcześnie aby mówid o tym jakie szanse Pilotaż
na kontynuacje.
Dziękuje Paostwu bardzo za udział w spotkaniu.
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