
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytania i odpowiedzi na temat projektu „Bon na Innowacje. Innowacyjność = konkurencyjność. II edycja. 

Bony na innowacje procesowe i produktowe dla dolnośląskich przedsiębiorstw”  
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Lp Data  Pytanie Odpowiedź 
1. 16.02.2022 Czy w ramach projektu Wykonawcą może być tylko jeden 

podmiot, czy też usługi mogą być pozyskane od kilku 
podmiotów (jednostek naukowych) –np. w 
formie  konsorcjum? 
 

Zgodnie z Regulaminem wykonawcą usług w ramach bonu może być wyłącznie 
jednostka naukowa rozumiana jako organizacja prowadząca badania i 
upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014 [GBER]. 
Zatem w ramach projektu mogą być inne podmioty wykonujące usługi, ale każdy ma 
mieć status jednostki naukowej, tak jak nakazuje regulamin.   
Jeżeli określone części badań będą realizowane przez osobne jednostki naukowe,  to 
fakt  ten musi być odnotowany w zamówieniu. Należy pamiętać, że badania powinny 
zakończyć się określonym rezultatem.  Podmiot wykonujący usługę bierze 
odpowiedzialność za wyniki przeprowadzonych badań. 
 

2. 16.02.2022 Czy, jeśli Wykonawca (jednostka naukowa) w obecnym 
profilu działalności/potencjale nie ma zasobów do 
wykonania części projektu (np. badań fokusowych albo 
innych badań), to chcąc wykazać, iż posiada potencjał 
wykonawczy w tym zakresie może przedstawić osoby/firmy 
spoza jej zasobów, które na jej zlecenie wykonają tę 
brakującą część zakresu projektu? Czy też jednak jednostka 
ta powinna dysponować od razu całym potencjałem 
(zasobami) gwarantującymi poprawne wykonanie usługi? 
Czy ten potencjał stanowić mogą jedynie osoby zatrudnione 
w danej jednostce na umowę o pracę? Czy też potencjał ten 
mogą stanowić osoby współpracujące z jednostką na 
podstawie umów cywilnoprawnych albo w jakieś innej 
formie (listy intencyjne, ramowe umowy o współpracy)? 
 

Jednostka powinna dysponować od razu całym potencjałem (zasobami) 
gwarantującymi poprawne wykonanie usługi. To ona przystępując do realizacji 
zadania bierze odpowiedzialność za jego wykonanie. Jednostka powinna 
dysponować statusem jednostki naukowej, które zostały wymienione w Regulaminie:  
posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która zalicza się do 
jednej z poniższych kategorii zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w 
tym zakresie: 
1) „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 
pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, posiadające 
kategorię naukową A+, A albo B ustawy przyznaną na podstawie przepisów o 
szkolnictwie wyższym i nauce; lub 
2) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 
r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub 
3) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce; lub 
4) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym 
mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania 
działalności innowacyjnej; lub 



 

 

5) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) 
lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności; lub 
6) Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 
2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz; 
 

3 16.02.2022 Czy Wykonawca usługi (np. uczelnia) może podzlecać 
podwykonawcom część usług (np. wykonanie partii próbnej 
produktu/prototypy produktu/badania fokusowe i 
etnograficzne dotyczące oceny produktu przez jego 
końcowych użytkowników/inne części merytoryczne – 
badawcze w projekcie)? Jeśli tak to jaka część (procentowo) 
może być powierzona podwykonawcom? Czy będzie to w 
jakiś sposób badane/monitorowane? 
 

Umowa na wykonanie usługi badawczej musi być podpisana z jednostką wymienioną 
w dokumentacji konkursowej. Może się zdarzyć, że jakiejś części badań nie wykonuje 
jednostka naukowa i ona zleci wykonanie część prac podmiotowi, który nie jest 
jednostką naukową. Taka możliwość jest dopuszczalna. 
Nie jest jednak dopuszczalne zwykłe pośrednictwo w zlecaniu usług. Regulamin 
celowo wskazywał podmioty, które mogą wykonać prace B+R. Podpisywanie umowy 
z jednostką naukową, która w całości podzleci prace jednostce, która nie spełnia 
warunków regulaminu jest zwyczajnym obejściem warunków określonych w 
dokumentacji konkursowej. 
 

4. 16.02.2022 Czy jednostka naukowa lub innym wykonawca wskazany w 
dokumentacji konkursowej może w ramach realizacji 
projektu podzlecać usługi zewnętrznym podmiotom 
działającym na rynku, np. firmy technologiczne 
specjalizujące się w wąskich dziedzinach (machine 
learning/AI), prywatne laboratoria, firmy wykonujące 
branżowe badania jakościowe lub analizy UX lub UI Design. 
 

Umowa na wykonanie usługi badawczej musi być podpisana z jednostką wymienioną 
w dokumentacji konkursowej. Może się zdarzyć, że jakiejś części badań nie wykonuje 
jednostka naukowa i ona zleci wykonanie część prac podmiotowi, który nie jest 
jednostką naukową. Taka możliwość jest dopuszczalna. 
Nie jest jednak dopuszczalne zwykłe pośrednictwo w zlecaniu usług. Regulamin 
celowo wskazywał podmioty, które mogą wykonać prace B+R. Podpisywanie umowy 
z jednostką naukową, która w całości podzleci prace jednostce, która nie spełnia 
warunków regulaminu jest zwyczajnym obejściem warunków określonych w 
dokumentacji konkursowej. 
 

5 01.03.2022 Jeśli jeden ze wspólników i członków zarządu jest 
pracownikiem, doktorantem na uczelni, która mogłaby 
potencjalnie być wykonawcą usługi B+R to czy uznajemy to 
za powiązania osobowe? 
 

Sam fakt zatrudnienia nie świadczy, że spółki są powiązane osobowo. O powiązaniu 
osobowym możemy mówić, gdy ta sama osoba sprawuje funkcje zarządcze lub 
kontrolne jednocześnie w dwóch różnych podmiotach. Co istotne należy brać tutaj 
pod uwagę faktyczny udział w zarządzaniu lub kontroli.  
W przedmiotowej sprawie, należałoby najpierw określić czy osoba ta jako pracownik 
uczelni podejmuje decyzje co do przyjęcia zleceń lub sprawuje na uczelni funkcje 



 

 

zarządcze lub kontrolne. Jeżeli tak, to należy uznać takie podmioty jako powiązane 
osobowo.  
Jeżeli osoba ta jest wyłącznie doktorantem/pracownikiem uczelni i nie ma wpływu 
na funkcjonowanie uczelni to podmiotów tych nie można uznać za powiązane 
osobowo.  
 

6.  Proszę o informację, jak Państwo definiują Instytucję 
Otoczenia Biznesu?  
Skąd mamy wiedzieć czy dana Instytucja jest IOB? Czy jest 
ogólna definicja, którą kierują się Państwo na etapie oceny 
współpracy? 

Instytucje Otoczenia Biznesu – bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące 
działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla 
zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub 
innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadające bazę materialną, 
techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na 
rzecz sektora MŚP. 

7.  Czy firma która ma oddział na Dolnym Śląsku, musi mieć 
zarejestrowany formalnie oddział w KRS. 
 
Wpis oddziału do KRS jest wpisem deklaratoryjnym. 
Oznacza to, że wszelkie zmiany obowiązują od momentu ich 
dokonania, a nie jak w przypadku wpisu konstytutywnego – 
od momentu dokonania wpisu. Nie zwalnia to jednak z 
obowiązku zgłoszenia zmian w rejestrze. 
 
Czy do momentu złożenia wniosku o BON, przedsiębiorca 
potrzebuje mieć to wpisane w KRS, czy wiesz może, że 
wystarczyłoby jeżeli będzie uchwała wspólników + kopia 
zgłoszenia do KRS? 
 

Z uwagi na fakt, że zarejestrowanie oddziału w KRS jest wpisem deklaratoryjnym, w 
mojej ocenie wystarczająca jest uchwała wspólników + kopia zgłoszenia do KRS. 
 

8.  Od kiedy jest okres kwalifikowalności wydatków? Wydatki w projekcie kwalifikowane to wydatki poniesione najwcześniej po wyborze 
projektu do dofinansowania i najpóźniej do dnia określonego w Umowie jako 
zakończenie usługi. 

9.  Kiedy zwrócony zostanie weksel? Zwrot weksla może nastąpić po prawidłowym wypełnieniu przez Grantobiorcę 
wszelkich zobowiązań określonych w Umowie, nie wcześniej niż po okresie 3 lat  od 
zawarcia umowy i finansowego zakończenia realizacji usługi ( okres na 
przeprowadzenie kontroli projektu). 



 

 

10.  Czy wybór Wykonawcy może odbyć się po złożeniu Wniosku 
o grant? 

Tak, wybór Wykonawcy może zostać dokonany po złożeniu wniosku o grant, jednak 
nie później niż przed podpisaniem Umowy o powierzeniu grantu. Rekomenduje się 
jednak wybór przed złożeniem wniosku i wspólne wypełnienie części F (opis usługi) i 
H ( budżet) wniosku. 

 


