


Działalność organizacji badawczych (zarówno w obszarze B+R, jak i budowy infrastruktury 

badawczej) została szczegółowo opisana w Komunikacie Komisji Zasady ramowe dotyczące 

pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną. Do działalności 

gospodarczej w obszarze B+R+I mają ponadto zastosowanie przepisy nowego rozporządzenia 

Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne  

z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i  108  Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, 

str. 1) (GBER). Poniższe opracowanie opiera się na tych aktach, a także korespondencji z KE oraz 

wiedzy zdobytej podczas warsztatów dotyczących infrastruktury B+R oraz spotkań z UOKiK. 

1) CO TO JEST ORGANIZACJA BADAWCZA?  

 

Organizacja prowadząca badania lub organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę 

oznacza podmiot taki jak uniwersytet lub instytut badawczy, agencja zajmująca się transferem 

technologii, pośrednik innowacyjny, wirtualny lub fizyczny podmiot prowadzący współpracę  

w dziedzinie badań. Cechy charakterystyczne: 

 uzyskanie statusu organizacji badawczej nie jest zależne od statusu prawnego danego 

podmiotu (ustanowienia na mocy prawa publicznego lub prywatnego) lub sposobu jego 

finansowania,   

 podstawowym celem organizacji badawczej jest niezależnie prowadzenie badań 

podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub 

rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, 

publikacje lub transfer wiedzy, 

 jeżeli taka organizacja badawcza prowadzi również działalność gospodarczą, to 

finansowanie, koszty i przychody z działalności gospodarczej należy ewidencjonować  

i rozliczać osobno,  

 przedsiębiorstwa mogące wywierać decydujący wpływ na organizację badawczą, np.  

w roli jej udziałowców/akcjonariuszy czy wspólników, nie mogą mieć preferencyjnego 

dostępu do wyników badań prowadzonych przez ten podmiot.  

Po reformie zasad dopuszczalności pomocy publicznej definicja organizacji badawczej została 

rozszerzona o organizacje szerzące wiedzę (np. centra transferu technologii), a obowiązek 

reinwestowania wszelkich zysków w zasadniczą (niegospodarczą) działalność organizacji został 

zawężony do zysków z transferu technologii. 

W Polsce do organizacji badawczych można zaliczyć jednostki naukowe, czyli uczelnie, instytuty 

badawcze, jednostki naukowe PAN, Polską Akademię Umiejętności. Jednak nie jest to lista 

zamknięta, gdyż każdy podmiot (fundacja, stowarzyszenie, a nawet spółka, w tym spółka 

zarządzająca daną infrastrukturą) może być organizacją badawczą, jeśli spełni wymogi narzucone 

powyższą definicją.  

 

 

 

 



2) JAKĄ DZIAŁALNOŚĆ MOŻE PROWADZIĆ ORGANIZACJA BADAWCZA I JAKIE TO MA 

KONSEKWENCJE?  

 

Organizacja badawcza może prowadzić zarówno działalność niegospodarczą, jak i działalność 

gospodarczą. Jednak wybór danej ścieżki ma swoje konsekwencje odnośnie stosowania 

przepisów o pomocy publicznej. Należy także pamiętać, że działalność niegospodarcza powinna 

być zasadnicza. Nie określono jednak, co to dokładnie oznacza (np. czy musi ona stanowić ponad 

50% całej działalności). 

 

Ważne: charakter niektórych działań organizacji badawczej zależy od warunków, na jakich są 

podejmowane (np. prowadzenie badań może mieć charakter niegospodarczy, jeśli są one 

niezależne i mają na celu powiększanie zasobów wiedzy i lepsze zrozumienie, a ich wyniki są 

rozpowszechniane albo charakter gospodarczy, jeśli są to badania na zlecenie przedsiębiorcy, 

który staje się właścicielem wyników badań wypracowanych w projekcie i nie są one 

rozpowszechniane). 

 

Działalność niegospodarcza:  

1. Zasadnicza działalność:  

 Edukacja publiczna w ramach krajowego systemu szkolnictwa wyższego, finansowana 

głównie lub wyłącznie przez państwo i nadzorowana przez państwo (studia I-III stopnia) 

 Niezależna działalność badawczo-rozwojowa (także we współpracy z przedsiębiorstwami 

przy zachowaniu odpowiednich warunków) 

 Szerokie rozpowszechnianie wyników badań na zasadzie niedyskryminacji i braku 

wyłączności np. poprzez dydaktykę, otwarte bazy danych, otwarte oprogramowanie  

i publikacje 

2. Transfer wiedzy, jeżeli: 

 jest prowadzony przez organizację prowadzącą badania lub infrastrukturę badawczą  

(w tym przez ich działy lub jednostki zależne) albo wspólnie z innymi podmiotami tego typu 

lub w imieniu innych podmiotów tego typu 

 wszelkie dochody są reinwestowane w działalność zasadniczą (pkt 1)  

 

Działalność gospodarcza: 

 Badania na zlecenie 

 Usługi badawcze 

 Wynajem infrastruktury 

 Edukacja poza publicznym systemem (studia podyplomowe, kursy, szkolenia zamówione) 

 

3) KIEDY ORGANIZACJA BADAWCZA JEST BENEFICJENTEM POMOCY PUBLICZNEJ? 

 

Organizacje prowadzące badania i szerzące wiedzę oraz infrastruktury badawcze są 

beneficjentami pomocy publicznej, jeżeli finansowanie, które otrzymują, spełnia wszystkie 

warunki art. 107 ust. 1 Traktatu (pochodzenie ze środków publicznych, selektywność, korzyść 

niedostępna na warunkach rynkowych, zakłócenie lub potencjalne zakłócenie konkurencji  



i wymiany handlowej) oraz pod warunkiem, że beneficjent zostanie zakwalifikowany jako 

przedsiębiorstwo w rozumieniu unijnej definicji, która jest bardzo szeroka. Zakwalifikowanie 

danego podmiotu jako przedsiębiorstwa nie jest uzależnione od jego statusu prawnego, tj. od 

tego, czy ustanowiono go na mocy prawa publicznego czy prywatnego, ani też od tego, czy jest 

nastawiony na zysk, czy nie. Elementem decydującym o uznaniu danego podmiotu za 

przedsiębiorstwo jest to, czy prowadzi on działalność gospodarczą polegającą na oferowaniu 

produktów lub usług na danym rynku. Dlatego organizacja badawcza, która prowadzi działalność 

gospodarczą np. wynajem wyposażenia lub laboratoriów przedsiębiorstwom, świadczenie usług 

dla przedsiębiorstw lub prowadzenie badań na zlecenie, może być beneficjentem pomocy 

publicznej, jeśli finansowany ze środków publicznych projekt (infrastrukturalny bądź badawczy) 

dotyczy tej działalności gospodarczej.  

 

W tym kontekście ważne jest również, że finansowanie unijne zarządzane centralnie przez 

instytucje, agencje, wspólne przedsiębiorstwa lub inne unijne organy, które nie jest 

bezpośrednio ani pośrednio kontrolowane przez państwa członkowskie (np. środki programu 

Horyzont 2020), nie stanowi pomocy państwa. W przypadku łączenia finansowania unijnego tego 

typu z pomocą państwa do ustalenia, czy progi powodujące obowiązek zgłoszenia i progi 

maksymalnej intensywności pomocy są przestrzegane, należy uwzględniać wyłącznie pomoc 

państwa. Podobnie ocena zgodności wsparcia z rynkiem wewnętrznym również obejmuje 

wyłącznie pomoc państwa. 

 

4) CO W PRZYPADKU, GDY ORGANIZACJA BADAWCZA PROWADZI OBA RODZAJE 

DZIAŁALNOŚCI LUB W PRZYPADKU INFRASTRUKTURY O PODWÓJNYM PRZEZNACZENIU – 

GOSPODARCZYM I NIEGOSPODARCZYM? 

 

Jeżeli organizację prowadzącą badania albo infrastrukturę badawczą wykorzystuje się zarówno 

do prowadzenia działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej, zasadami pomocy państwa 

obejmuje się te środki publiczne, które powiązane są z działalnością gospodarczą. Jeśli 

organizacja prowadząca badania lub infrastruktura badawcza prowadzi niemal wyłącznie 

działalność niegospodarczą, jej finansowanie może być w całości nieobjęte zasadami pomocy 

państwa, pod warunkiem że jej działalność gospodarcza ma charakter czysto pomocniczy (ang. 

ancillary activity), tj. odpowiada działalności, która jest bezpośrednio związana  

z funkcjonowaniem danej organizacji prowadzącej badania lub infrastruktury badawczej  

i konieczna do jej funkcjonowania lub nieodłącznie związana z jej główną działalnością 

niegospodarczą oraz która ma ograniczony zakres. Uznaje się, że ma to miejsce, kiedy w ramach 

działalności gospodarczej wykorzystuje się dokładnie te same nakłady (np. materiały, 

wyposażenie, siłę roboczą i aktywa trwałe), co w przypadku działalności niegospodarczej oraz 

kiedy zasoby przeznaczane rocznie na działalność gospodarczą nie przekraczają 20 % całkowitych 

rocznych zasobów/wydajności (ang. capacity) danego podmiotu. Przy tym należy wspomnieć, że 

dokładny sposób wyliczania wydajności infrastruktury na cele komercyjne nie został 

doprecyzowany przez KE. Metoda obliczania wydajności powinna zostać dopasowana do 

specyfiki danej infrastruktury. Jednocześnie Komisja  wykluczyła możliwość stosowania metody 

dochodowej. Aby zapewnić, że ww. próg. nie zostanie przekroczony, powinien zostać 



zapewniony mechanizm monitorowania i wycofania, aby zapewnić, że w wyniku zwiększenia 

udziału działalności gospodarczej w stosunku do sytuacji oczekiwanej w momencie przyznania 

dofinansowania, projekt nie wejdzie w obszar regulowany przepisami pomocy publicznej.  

Jeżeli ten sam podmiot prowadzi zarówno działalność o charakterze gospodarczym jak  

i niegospodarczym, to finansowanie publiczne działalności niegospodarczej nie stanowi pomocy 

publicznej, pod warunkiem że oba rodzaje działalności oraz ich koszty, finansowanie i przychody 

można wyraźnie rozdzielić w celu uniknięcia subsydiowania krzyżowego działalności gospodarczej. 

Dowodem na odpowiednie rozdzielenie kosztów, finansowania i przychodów mogą być roczne 

sprawozdania finansowe.  

 

5) CO TO JEST INFRASTRUKTURA BADAWCZA? JAK SPOSÓB FINANSOWANIA 

INFRASTRUKTURY WPŁYWAN NA MOŻLIWOŚĆ JEJ WYKORZYSTYWANIA? 

 

W zreformowanych przepisach o pomocy publicznej po raz pierwszy pojawiła się definicja 

infrastruktury badawczej. Infrastruktura taka oznacza obiekty, zasoby i powiązane z nimi usługi, 

które są wykorzystywane przez środowisko naukowe do prowadzenia badań naukowych  

w swoich dziedzinach. Definicja ta obejmuje wyposażenie naukowe lub zestaw instrumentów, 

zasoby oparte na wiedzy, takie jak zbiory, archiwa lub uporządkowane informacje naukowe, 

infrastrukturę dostępową opartą na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, taką jak sieć, 

infrastrukturę komputerową, oprogramowanie i infrastrukturę łączności, oraz wszelkie inne 

unikalne środki niezbędne do prowadzenia badań naukowych. Infrastruktury badawcze tego 

typu mogą być zlokalizowane w jednej placówce lub „rozproszone” (zorganizowana sieć 

zasobów). W myśl rozporządzenia Rady (WE) nr 723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie 

wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC), 

środowisko naukowe to jakakolwiek formalna lub nieformalna grupa lub sieć osób prowadząca 

systematyczną działalność polegającą na zdobywaniu wiedzy. 

Rodzaj działalności prowadzonej (lub planowanej) przez organizację badawczą na danej 

infrastrukturze ma wpływ na to, jaki będzie sposób finansowania tej infrastruktury – z pomocą 

publiczną czy bez pomocy publicznej. W dokumencie przygotowanym przez DG REGIO we 

współpracy z DG COMP pn. Siatka analityczna dotycząca infrastruktury B+R w uwagach ogólnych 

Komisja stwierdziła, iż „przyszłe wykorzystanie infrastruktury dla działalności gospodarczej lub 

też działalności innej niż gospodarcza określa, czy finansowanie tej infrastruktury wchodzi  

w zakres przepisów o pomocy publicznej”. Oznacza to, że jeśli planuje się wykorzystywać 

infrastrukturę do celów gospodarczych, przy jej finansowaniu należy uwzględnić przepisy 

dotyczące pomocy publicznej, chyba że działalność gospodarcza zostanie ograniczona do 20 %, 

zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 4.  

Jeżeli infrastruktura badawcza otrzymuje finansowanie publiczne zarówno na działalność 

gospodarczą, jak i niegospodarczą, państwo członkowskie wprowadza mechanizm 

monitorowania i wycofania, aby zapewnić, że w wyniku zwiększenia udziału działalności 

gospodarczej w stosunku do sytuacji oczekiwanej w momencie przyznania pomocy nie 

przekroczono obowiązującej maksymalnej intensywności pomocy. 



6) W RAMACH JAKIEGO PRZEZNACZENIA POMOCY PUBLICZNEJ MOŻNA FINANSOWAĆ 

PROJEKT INFRASTRUKTURALNY?  

 

W przypadku, gdy infrastruktura B+R zakupiona w ramach projektu ma być wykorzystywana  

w celu prowadzenia działalności gospodarczej, wykraczającej ponad działalność pomocniczą 

(dodatkową), projekt będzie podlegał przepisom o pomocy publicznej. Wówczas, możliwe jest 

zastosowanie 2 różnych rozwiązań: 

a) Regionalna pomoc inwestycyjna – intensywność pomocy musi być zgodna z mapą pomocy 

regionalnej. Z tego przeznaczenia mogą korzystać zarówno organizacje badawcze realizujące projekt 

z zakresu swojej działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorcy. Inwestycja w infrastrukturę musi mieć 

charakter inwestycji początkowej tj. inwestycji  w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne 

i prawne związane  z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego 

zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio 

nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego 

zakładu lub nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, 

gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze 

sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa. 

W przypadku gdy inwestycja spełnia wymogi definicyjne infrastruktury badawczej, przyznanie 

pomocy regionalnej będzie uzależnione od udostępniania tej infrastruktury na przejrzystych  

i niedyskryminacyjnych warunkach. 

b) Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą – intensywność pomocy wynosi 50%. Z tego 

przeznaczenia mogą skorzystać wyłącznie podmioty, które realizują projekt spełniający kryteria 

definicyjne infrastruktury badawczej, przytoczone w pkt 5 tego opracowania, co de facto wyklucza 

typowych przedsiębiorców. 

W przypadku obu ww. przeznaczeń pomocy publicznej konieczne jest spełnienie efektu zachęty, tzn. 

wnioskodawca musi złożyć pisemny wniosek do organu udzielającego pomocy przed rozpoczęciem 

prac nad projektem lub rozpoczęciem działalności. Przez rozpoczęcie prac nad projektem rozumie się 

rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub  pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie 

do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna. 

Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie 

studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac.  

Warto również wspomnieć, że istnieje możliwość wydzielenia infrastruktury wykorzystywanej do 

celów komercyjnych, której koszt podlega dofinansowaniu na poziomie zgodnym z przepisami  

o pomocy publicznej oraz części infrastruktury do celów naukowych, która nie będzie 

wykorzystywana do celów gospodarczych/komercyjnych. Finansowanie tej drugiej części może objąć 

nawet 100% kosztów kwalifikowanych.  

Projekty infrastrukturalne, których koszty nie przekraczają progów wymienionych w art. 4 

rozporządzenia Komisji nr 651/2014 w sprawie wyłączeń blokowych (GBER), nie muszą być 

notyfikowane KE. Notyfikacji podlegają zatem tzw. duże projekty inwestycyjne w ramach pomocy 

regionalnej oraz projekty w ramach pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę B+R,  



w których kwota pomocy przekracza 20 mln EUR. Aby taki projekt uzyskał pozytywną decyzję KE, 

projekt musi spełniać warunki zawarte w Zasadach ramowych dotyczących pomocy państwa na 

działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną lub odpowiednio w Wytycznych w sprawie pomocy 

regionalnej na lata 2014-2020. 

 

7) KIEDY WKŁAD WŁASNY MOŻE POCHODZIĆ ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (KRAJOWYCH 

LUB FUNDUSZY UE)? 

 

Wkład własny w projekcie współfinansowanym z funduszy Unii Europejskiej mogą stanowić 

środki publiczne tylko w sytuacji, kiedy projekt realizowany jest w schemacie bez pomocy 

publicznej. Wówczas 100% dofinansowania może pochodzić ze źródeł publicznych, w tym 

również wkład własny organizacji badawczej. W takiej sytuacji wspierana infrastruktura B+R 

może zostać wykorzystana komercyjnie maksymalnie do poziomu 20% jej wydajności/zasobów 

rocznie, przy zapewnieniu mechanizmu monitorowania i wycofania, o którym mowa w pkt. 4.  

 

8) CZY FORMA WKŁADU WŁASNEGO PRZY FINANSOWANIU INFRASTRUKTURY JEST 

OKREŚLONA? 

 

W przypadku projektu dofinansowanego w ramach: 

 

 Regionalnej pomocy inwestycyjnej – wkład własny w wysokości co najmniej 25% kosztów 

kwalifikowalnych musi być wnoszony w formie pieniężnej i pochodzić ze środków własnych 

lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego 

wsparcia finansowego. Pozostała część wkładu własnego, aby mogła być kwalifikowalna, 

musi mieścić się w katalogu kosztów możliwych do dofinansowania w ramach tego 

przeznaczenia, tj.: 

a) koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe (grunty, budynki, zakład, urządzenia  

i wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne takie jak patenty, licencje, know-

how lub inna własność intelektualna; 

b) szacunkowe koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji 

początkowej, obliczone za okres dwóch lat; lub 

c) połączenie kosztów wchodzących w zakres lit. a) i b) nieprzekraczające kwoty a) lub b),  

w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa. 

 

 b) Pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą – przepisy nie wskazują formy, w jakiej 

powinien być wnoszony wkład własny przez beneficjenta. Można zatem domniemywać,  

że wkład niepieniężny jest dopuszczalny. Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty inwestycji 

w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne.  

 

Jeśli finansowanie publiczne infrastruktury pochodzi ze źródeł funduszy UE, zarówno  

w projektach z pomocą publiczną, jak i bez pomocy publicznej zastosowanie mają Krajowe 

wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie 



programowania 2014-2020, w których zostały określone warunki kwalifikowania wkładu 

niepieniężnego. 

 

9) Z JAKICH ŹRÓDEŁ MOŻE POCHODZIĆ WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU BADAWCZEGO 

LUB PROJEKTU POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE LUB UNOWOCZEŚNIENIU 

INFRASTRUKTURY B+R, JEŚLI SĄ OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ?  

 

Wkład własny musi pochodzić ze środków prywatnych, np. z kredytu komercyjnego, ze środków  

z własnej działalności gospodarczej organizacji badawczych lub – w przypadku projektów 

prowadzonych we współpracy – od przedsiębiorcy. Zgodnie z wymogiem pełnej separacji obu 

rodzajów działalności organizacji badawczej, przychody z działalności niegospodarczej nie mogą 

być wykorzystywane w celu finansowania działalności gospodarczej. Nieruchomości (grunty, 

budynki) oraz inne aktywa mogą stanowić wkład własny, jeżeli służą do prowadzenia działalności 

gospodarczej. Jeśli natomiast infrastruktura wykorzystywana dotąd do prowadzenia działalności 

niegospodarczej, która została sfinansowana ze środków publicznych, ma zostać wniesiona jako 

wkład własny należy zweryfikować, czy została ona w pełni zamortyzowana przed wniesieniem 

jej do nowego projektu lub należy zagwarantować, że rekompensata przekazana na rzecz 

niegospodarczej części działalności za użytkowanie tej infrastruktury przez część gospodarczą 

będzie odpowiednikiem ceny rynkowej. Jednocześnie, zgodnie z interpretacją Komisji 

Europejskiej, można przyjąć, że infrastruktura powstała ze środków publicznych przed 12 grudnia 

2000 r. (tj. datą wydania orzeczenia w sprawie T-128/98 Aéroports de Paris v Commission)  

i wykorzystywana dotąd do działalności niegospodarczej, może zostać wniesiona jako wkład 

własny do projektu objętego pomocą publiczną. 

 

10) CZY FIRMA BĘDĄCA CZŁONKIEM KONSORCJUM W PROJEKCIE 

INFRASTRUKTURALNYM BĘDZIE MOGŁA WNIEŚĆ WKŁAD WŁASNY? 

 

Co do możliwości wniesienia wkładu własnego do projektu przez członka konsorcjum, będącego 

przedsiębiorcą, przepisy nie wykluczają takiej możliwości. Jakkolwiek należy pamiętać, że 

infrastruktura sfinansowana w ramach pomocy publicznej musi być udostępniana na 

przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunkach. W przypadku przeznaczenia pomocy na 

infrastrukturę badawczą w ramach GBER, przedsiębiorstwa, które sfinansują co najmniej 10% 

kosztów inwestycji w części wykorzystywanej do działalności komercyjnej, będą mogły mieć 

uprzywilejowany dostęp do korzystania z takiej infrastruktury. Aby uniknąć nadmiernej 

rekompensaty, dostęp ten musi być proporcjonalny do wkładu przedsiębiorstwa w koszty 

inwestycji, a warunki te należy podawać do wiadomości publicznej. 

 

11) CO SIĘ DZIEJE, GDY ORGANIZACJA BADAWCZA ZACZYNA PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZĄ W OPARCIU O INFRASTRUKTURĘ DOFINANSOWANĄ Z POIG? 

 

Zgodnie z wyjaśnieniami Komisji Europejskiej, w sytuacji, kiedy organizacja badawcza podejmuje 

działalność gospodarczą w oparciu infrastrukturę badawczą dofinansowaną bez zastosowania 

przepisów o pomocy publicznej (tj. w 100 % ze środków publicznych) oraz działalność wykroczy 



ponad działalność czysto pomocniczą (tj. ponad 20 %), konieczne będzie uznanie przyznanego 

wsparcia za pomoc publiczną. W takim przypadku pomoc publiczna na działalność gospodarczą 

powinna być udzielona zgodnie z zasadami uznającymi ją za zgodną z rynkiem wewnętrznym np. 

na mocy wytycznych dotyczących pomocy regionalnej lub zasad ramowych dotyczących pomocy 

państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną. Ogólnie rzecz biorąc, gdy zachodzi 

opisany przypadek, konieczne jest zweryfikowanie zgodności tej pomocy z obowiązującymi 

przepisami i, w stosownych przypadkach (np. kiedy pomoc nie podlega rozporządzeniu  

w sprawie wyłączeń grupowych), notyfikowanie sprawy Komisji. Komisja w swoim piśmie nie 

określiła jednak szczegółów dotyczących wyżej wspomnianej weryfikacji, wydaje się jednak, że 

zastosowanie przepisów o pomocy publicznej wiązałoby się ze zwrotem części dofinansowania ze 

względu na niższe intensywności pomocy publicznej. 

Bez przeszkód organizacja badawcza może podejmować działalność gospodarczą na 

infrastrukturze dofinansowanej w 100% ze środków publicznych (np. POIG) po tym, jak aktywa 

trwałe (takie jak budynki i urządzenia) należące do organizacji badawczej, zostały w pełni 

zdeprecjonowane (zamortyzowane). Biorąc pod uwagę, że okresy amortyzacji infrastruktury są 

długie np. dla budynków wynosi on 40 lat, ta możliwość nie jest atrakcyjną opcją dla 

wybudowanej ze środków POIG infrastruktury B+R. 

 

12) CZY ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH MOŻE BYĆ WSPIERANE UTRZYMYWANIE 

INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ? 

 

TAK – ale tylko w przypadku, gdy infrastruktura ta nie jest wykorzystywana do prowadzenia 

działalności gospodarczej. Infrastruktura taka ma charakter publiczny i może być utrzymywana 

np. ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji ministra nauki. 

 

TAK, ALE w maksymalnej wysokości 200 tys. EUR w ciągu 3 lat – jeśli na danej infrastrukturze jest 

prowadzona działalność gospodarcza, wsparcie utrzymania takiej infrastruktury będzie stanowiło 

pomoc publiczną. Ponieważ taka pomoc jest pomocą operacyjną, jedyną możliwością jest 

udzielenie jej w formule pomocy de minimis. 

 

13) CZYM RÓŻNI SIĘ WSPÓŁPRACA MIĘDZY ORGANIZACJĄ BADAWCZĄ  

I PRZEDSIĘBIORCĄ OD DZIAŁALNOŚCI W IMIENIU PRZEDSIĘBIORSTWA? 

Przepisy o pomocy publicznej wyróżniają dwa sposoby realizacji projektów przez organizacje 

badawcze i przedsiębiorstwa:  

1) Działalność prowadzona w imieniu przedsiębiorcy obejmująca: 

 badania na zlecenie 

 usługi badawcze 

W tym kontekście pojawia się pytanie o ewentualną pośrednią pomoc publiczną dla 

przedsiębiorstwa. Jeżeli organizacja prowadząca badania albo infrastruktura badawcza jest 



wykorzystywana do prowadzenia badań na zlecenie lub świadczenia usług badawczych na rzecz 

przedsiębiorstwa, które zazwyczaj określa warunki umowy, jest właścicielem wyników badań  

i ponosi ryzyko niepowodzenia, to zazwyczaj pomoc państwa nie jest przenoszona na 

przedsiębiorstwo, jeśli organizacja prowadząca badania albo infrastruktura badawcza otrzymuje 

odpowiednie wynagrodzenie za swoje usługi, w szczególności jeżeli spełniono jeden  

z następujących warunków: 

a) organizacja prowadząca badania lub infrastruktura badawcza świadczy swoje usługi badawcze 

lub prowadzi badania na zlecenie po cenach rynkowych lub 

b) jeżeli nie istnieją ceny rynkowe, organizacja prowadząca badania albo infrastruktura badawcza 

świadczy usługi badawcze lub prowadzi badania na zlecenie po cenie, która: 

— odzwierciedla pełne koszty usługi oraz na ogół obejmuje marżę określoną poprzez odniesienie 

do marż powszechnie stosowanych przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze 

danych usług, lub 

— jest wynikiem negocjacji przeprowadzonych w warunkach pełnej konkurencji, podczas których 

organizacja prowadząca badania albo infrastruktura badawcza – w charakterze dostawcy usług – 

negocjuje cenę w celu uzyskania maksymalnej korzyści gospodarczej w momencie zawarcia 

umowy oraz pokrywa przynajmniej swoje koszty krańcowe. 

2) Działalność prowadzona we współpracy z przedsiębiorcą  

Uznaje się, że projekt jest prowadzony w ramach skutecznej współpracy, jeżeli przynajmniej dwie 

niezależne strony realizują wspólny cel w oparciu o podział prac i wspólnie określają ich zakres, 

biorą udział w ich planowaniu, wnoszą wkład w ich wykonanie i dzielą związane  

z nimi ryzyko finansowe, technologiczne, naukowe i inne oraz wyniki. Jedna lub większa liczba 

stron może ponosić pełne koszty projektu, przejmując ryzyko finansowe od pozostałych stron. 

Warunki wspólnego projektu, w szczególności warunki dotyczące kosztów, wspólnego udziału  

w ryzyku i wynikach, rozpowszechniania wyników, dostępu do praw własności intelektualnej  

i zasad podziału tych praw, należy określić przed rozpoczęciem projektu. Badań na zlecenie ani 

świadczenia usług badawczych nie uznaje się za formy współpracy. 

W przypadku wspólnych projektów realizowanych w ramach współpracy przez przedsiębiorstwa 

oraz organizacje prowadzące badania lub infrastruktury badawcze Komisja uznaje, że 

uczestniczącym przedsiębiorstwom nie udziela się pośredniej pomocy państwa za 

pośrednictwem tych podmiotów ze względu na korzystne warunki współpracy, jeśli spełniony 

jest jeden z następujących warunków: 

a) uczestniczące w projekcie przedsiębiorstwa ponoszą pełne koszty projektu; lub 

b) wyniki współpracy, które nie powodują powstania praw własności intelektualnej, mogą być 

rozpowszechniane, a prawa własności intelektualnej powstające w wyniku działań 

organizacji prowadzących badania lub infrastruktur badawczych w pełni przynależą do tych 

podmiotów; lub 



c) wszelkie prawa własności intelektualnej powstałe w wyniku projektu oraz powiązane prawa 

dostępu są rozdzielane pomiędzy różnych partnerów współpracujących w sposób należycie 

odzwierciedlający ich pakiety prac, wkład i wzajemne interesy; lub 

d) organizacje prowadzące badania albo infrastruktury badawcze otrzymują rekompensatę 

odpowiadającą wartości rynkowej praw własności intelektualnej, które powstały w wyniku 

prowadzonych przez te podmioty działań i które przyznano uczestniczącym 

przedsiębiorstwom lub prawo dostępu do których przyznano uczestniczącym 

przedsiębiorstwom. Z tej rekompensaty można potrącić bezwzględną wartość wszelkiego 

wkładu – finansowego i niefinansowego – uczestniczących przedsiębiorstw na poczet 

kosztów działań organizacji prowadzących badania lub infrastruktur badawczych, które to 

działania doprowadziły do powstania przedmiotowych praw własności intelektualnej. 

Komisja uznaje, że rekompensata, o której mowa w lit. d, odpowiada wartości rynkowej, jeżeli 

umożliwia organizacjom prowadzącym badania lub infrastrukturom badawczym korzystanie  

z pełni ekonomicznych korzyści wynikających z przedmiotowych praw, jeżeli spełniono jeden  

z następujących warunków: 

a. wysokość rekompensaty określono w drodze otwartej, przejrzystej i niedyskryminacyjnej 

konkurencyjnej procedury sprzedaży; 

a. wycena niezależnego eksperta potwierdza, że kwota rekompensaty jest co najmniej równa 

wartości rynkowej; 

b. organizacja prowadząca badania albo infrastruktura badawcza – jako sprzedający – może 

wykazać, że przeprowadziła negocjacje w sprawie rekompensaty w warunkach pełnej 

konkurencji, aby uzyskać maksymalną korzyść gospodarczą w momencie zawierania umowy, 

z uwzględnieniem swoich celów statutowych; 

c. w przypadku gdy zgodnie z umową współpracy współpracujące przedsiębiorstwo ma prawo 

odmowy w odniesieniu do praw własności intelektualnej powstałych w wyniku współpracy 

organizacji prowadzących badania lub infrastruktur badawczych, a podmioty te mają 

wzajemne prawo do zabiegania o korzystniejsze pod względem gospodarczym oferty od 

stron trzecich, tak aby przedsiębiorstwa współpracujące musiały odpowiednio dostosować 

swoją ofertę. 

Jeżeli nie spełniono żadnego z powyższych warunków, całkowitą wartość wkładu organizacji 

prowadzących badania lub infrastruktur badawczych w projekt uznaje się za korzyść dla 

współpracujących przedsiębiorstw, do której stosuje się zasady pomocy państwa. 

Opisane powyżej dwa rodzaje stosunków pomiędzy organizacją badawczą i przedsiębiorcą 

można obrazowo przedstawić w następujący sposób: 

 



 
 

 

 

14) JAKIE MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W NOWEJ 

PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ MA ORGANIZACJA BADAWCZA? 

Jeśli projekt organizacji badawczej dotyczy działalności gospodarczej, organizacja badawcza 

może ubiegać się o dofinansowanie stanowiące pomoc publiczną, na analogicznych zasadach jak 

przedsiębiorcy i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Może to być zarówno 

pomoc na budowę i modernizację infrastruktury, jak i na projekty badawcze, tudzież inne 

przeznaczenia dostępne w danym programie operacyjnym np. wsparcie innowacji. Natomiast  

w zakresie działalności niegospodarczej, organizacja badawcza może nadal otrzymywać ze 

środków publicznych do 100% dofinansowania, o ile dane działanie w ramach programu 

operacyjnego będzie przewidywać tak wysoki poziom finansowania.  

W przypadku, gdy projekt badawczy dotyczący działalności gospodarczej i ubiegający się  

o dofinansowanie objęte pomocą publiczną będzie realizowany na infrastrukturze 

dofinansowanej w perspektywie 2007-2013 bez pomocy publicznej, należy mieć na uwadze, aby 

działalność w ramach projektu pomocowego, która ma w tym wypadku charakter gospodarczy, 

razem z inną działalnością gospodarczą prowadzoną na tej infrastrukturze, nie stanowiła więcej 

niż 20% rocznego wykorzystania/zasobów danej infrastruktury. 
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