
KONKURS W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 
PODDZIAŁANIE 4.1.1: WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE INGA 

 

Informujemy, że został ogłoszony konkurs 4/4.1.1/2019 – Wspólne Przedsięwzięcie INGA w ramach 
Priorytetu IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne 
programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).   
 
Celem konkursu jest m.in. wyłonienie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu 
przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR oraz celów Działania określonych w Szczegółowym opisie osi 
priorytetowych PO IR. Projekty mają też odpowiadać celom Wspólnego Przedsięwzięcia INGA 
realizowanego we współpracy z PGNiG i GAZ-SYSTEM, zakładającego wsparcie projektów w obszarze 
gazownictwa. 
 
W ramach konkursu Instytucji Pośredniczącej (IP) prowadzi nabór wniosków o finansowanie projektów 
obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne 
prace rozwojowe, które wpisują się w zakres tematyczny przedstawiony w Agendzie Badawczej 
Wspólnego Przedsięwzięcia dalej: Zakres tematyczny konkursu, stanowiący załącznik nr 1 do 
Regulaminu Konkursu (RK). 
 
Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi:  
1) co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz  
2) co najmniej jedna jednostka naukowa.  
 
W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów. Liderem konsorcjum może być jednostka 
naukowa albo przedsiębiorstwo. 
 
Do konkursu nie mogą przystąpić podmioty powiązane ani partnerskie w stosunku do PGNiG i GAZ-
SYSTEM w rozumieniu rozporządzenia 651/2014 - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia  
17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu Tekst mający znaczenie dla EOG. 
 
Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów  wyłonionych w konkursie wynoszą 311 000 000 
PLN (słownie: trzysta jedenaście milionów PLN), z czego:  
1) ze strony IP – 155 500 000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów pięćset tysięcy PLN);  
2) ze strony PGNiG – 91 900 000 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset tysięcy 
PLN); 
3) ze strony GAZ-SYSTEM – 63 600 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sześćset tysięcy PLN). 
 
IP, PGNiG i GAZ-SYSTEM zastrzegają sobie możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na 
dofinansowanie projektów w konkursie. 
 
W konkursie dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty z kategorii regionów słabiej 
rozwiniętych Rzeczypospolitej Polskiej (wszystkie województwa poza województwem mazowieckim). 
O przypisaniu projektu do danej kategorii regionu decyduje miejsce realizacji projektu wskazane we 
wniosku. Przy określaniu miejsca realizacji projektu nie należy uwzględniać zadań, które zlecono 
podwykonawcom (także zagranicznym). 
 
W konkursie można złożyć tylko jeden wniosek dla danego projektu. 



Wnioskodawcą jest Lider konsorcjum oraz wszyscy Konsorcjanci. Lider konsorcjum działa na rzecz  
i w imieniu własnym oraz Konsorcjantów na podstawie upoważnienia/ pełnomocnictwa, które zostało 
mu udzielone w umowie konsorcjum, przygotowanej zgodnie z Zakresem minimalnym umowy 
konsorcjum. 
 
Warunki dotyczące konkursu: 

1) Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe  
i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt,  
w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska finansowania).  

2) Projekt musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS) 
wymienioną w załączniku nr 2 do RK.  

3) Projekt musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym 
konkursu.  

4) Okres realizacji projektu nie może przekraczać 36 miesięcy, a długość etapu w projekcie –  
12 miesięcy.  
 

5) Realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji PO IR tj. poza dzień  
31 grudnia 2023 r.  

6) Prawa majątkowe do wszelkich utworów (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych), przedmiotów praw własności przemysłowej (w rozumieniu ustawy Prawo 
własności przemysłowej) oraz innych rezultatów realizacji projektu nie podlegających takiej 
ochronie, będą przysługiwać Beneficjentowi lub PGNIG, lub GAZSYSTEM w proporcji 
odpowiadającej faktycznemu udziałowi danego podmiotu w całkowitej kwocie kosztów 
kwalifikowalnych projektu. Przekazanie posiadanych praw majątkowych pomiędzy PGNiG, 
GAZ-SYSTEM lub Beneficjentem następuje za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości 
rynkowej tych praw. 

 
7) Prawa majątkowe do rezultatów projektu w części dofinansowanej przez IP przysługiwać będą 

Liderowi konsorcjum oraz Konsorcjantom w proporcji odpowiadającej faktycznemu ich 
udziałowi w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych projektu.  Umowy zawarte  
z podwykonawcami nie mogą naruszać powyższej reguły. Przekazanie posiadanych praw 
majątkowych do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych 
będących rezultatem projektu pomiędzy Konsorcjantami następuje na zasadach rynkowych  
i nie może stanowić niedozwolonej pomocy publicznej.   
 

8) Konsorcjant będący jednostką naukową ma prawo do wykorzystania wyników badań 
przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych będących rezultatem projektu do 
celów dydaktycznych, prowadzenia dalszych badań lub do publikacji,  w trybie i na warunkach 
określonych wspólnie z PGNiG i/lub GAZ-SYSTEM w ramach umowy o realizację projektu. 
 

9) PGNiG i GAZ-SYSTEM zobowiązują się do wdrożenia wyników badań przemysłowych  
i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli 
projekt przewiduje tylko te drugie) w terminie trzech lat od zakończenia projektu. Wdrożenie, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać zrealizowane przez Beneficjenta na 
jego wniosek, jednak wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą IP oraz pod 
warunkiem przekazania Beneficjentowi praw do tych wyników zgodnie z § 5 ust. 2 umowy  
w sprawie realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia polegającego na wsparciu badań naukowych  
i prac rozwojowych w obszarze gazownictwa pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, 



a Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem Spółką Akcyjną oraz Operatorem 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółką Akcyjną zawartej w dniu 16.11.2017 r. 
 

10) Wdrożenie, należy rozumieć jako: 
 

 wprowadzenie wyników projektu do własnej działalności gospodarczej PGNiG lub GAZ-
SYSTEM, lub przedsiębiorcy będącego Konsorcjantem poprzez rozpoczęcie produkcji 
lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub  

 udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących PGNiG lub 
GAZ-SYSTEM, lub Konsorcjantom praw do wyników projektu w działalności 
gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę (spoza konsorcjum), w tym 
przez podmiot należący do Grupy Kapitałowej PGNiG albo Grupy Kapitałowej 
GAZSYSTEM, lub  

 sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników projektu w celu wprowadzenia 
ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy spoza konsorcjum, w tym 
podmiotu należącego do Grupy Kapitałowej PGNiG albo Grupy Kapitałowej 
GAZSYSTEM. 

 
11) Zobowiązanie do wdrożenia nie dotyczy przypadku, w którym prace badawczo-rozwojowe 

realizowane w ramach projektu nie doprowadzą do osiągnięcia zakładanych wyników, bądź gdy 
po ich zakończeniu wdrożenie okaże się bezcelowe z ekonomicznego punktu widzenia. 
 

12) Kierownik B+R, kierownik zarządzający projektem oraz osoby wykonujące w zastępstwie ich 
obowiązki nie mogą być jednocześnie wykonawcami jakichkolwiek prac po stronie 
podwykonawcy, w tym nie mogą pozostawać w stosunku służbowym lub innej formie 
współpracy z podwykonawcą (dotyczy stosunku pracy, stosunków cywilnoprawnych lub innych 
form współpracy). 
 

13) W przypadku gdy na etapie oceny zostanie stwierdzone naruszenie zasady, o której mowa  
w ust. 12, Wnioskodawca zostanie poproszony podczas poprawy wniosku o:  

 wymianę kierownika B+R lub kierownika zarządzającego na inną osobę wybraną 
spośród członków kadry wymienionej we wniosku, w przypadku której konflikt 
interesów nie występuje, albo  

 w przypadku braku możliwości zmiany kierownika B+R lub kierownika zarządzającego 
– usunięcie z wniosku zadań oraz kosztów przypisanych do podwykonawcy  
(w odniesieniu do którego zachodzi konflikt interesów). 

 
14) Pozostała kadra B+R oraz kadra zarządzająca projektem nie może jednocześnie wykonywać 

tych samych prac w projekcie po stronie Wnioskodawcy oraz podwykonawcy.  
 
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN (słownie: jeden milion 
PLN).   
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 20 mln PLN (słownie: dwadzieścia 
milionów PLN). 
 
Poziom finansowania dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych  
i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych,  w przypadku gdy 
projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej. 



W projekcie można powierzyć realizację części prac B+R podwykonawcy. Wartość prac realizowanych 
na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:  

1) 50% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych 
ponoszonych w projekcie przez dane przedsiębiorstwo – w przypadku projektu realizowanego 
przez konsorcjum;   

2) 25% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych 
ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową; 

Podwykonawcami w projekcie nie mogą być podmioty powiązane ani partnerskie w stosunku do PGNiG 
i GAZ-SYSTEM w rozumieniu rozporządzenia 651/2014. 

Konsorcjanci nie mogą zlecać sobie nawzajem realizacji prac w projekcie na zasadzie podwykonawstwa.  

Koszty pośrednie projektu są rozliczane ryczałtem. Przyjmuje się ujednoliconą stawkę ryczałtu dla 
całego projektu w wysokości 25% sumy kosztów bezpośrednich (nieuwzględniających 
podwykonawstwa). 

Katalog kosztów kwalifikowalnych, zasady ich klasyfikacji i późniejszego rozliczania oraz katalog 
kosztów niekwalifikowalnych określone zostały w:   

1) Przewodniku kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 
stanowiącym załącznik nr 3 do RK. Przewodnik może podlegać aktualizacji, przy czym do oceny 
kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się wersję Przewodnika obowiązującą w dniu 
poniesienia wydatku;  

2) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Wnioski składać można wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP od 3 lutego do 6 lipca 
2020 r. (do godz. 16.00). Konkurs podzielony jest na 2 rundy, w których wnioski można składać  
w terminach:   
1) od 3 lutego do 3 kwietnia 2020 r.;  
2) od 4 kwietnia do 6 lipca 2020 r., do godz. 16.00.   
 

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie organizatora konkursu Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju:   

https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/4_1_1_1_2019_INGA/Zasady_konkursu/2_RK_INGA_-
_16.12.2019.pdf 

 
 

Opracowanie:  
Anna Stefanowska-Strzodka  

Biuro Projektów Europejskich  


