
 

 

  

 
 

 
 

 

 

   
 

 

 

REGULAMIN 
WYBORU ROZWIĄZAŃ DO OBJĘCIA WSPARCIEM  

W RAMACH PRAC PRZEDWDROŻENIOWYCH  

W PROJEKCIE „INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 2.0” 
 

Celem niniejszego konkursu jest uregulowanie działań służących do zidentyfikowania  

i wyboru wyników badań naukowych i prac rozwojowych, które objęte zostaną pracami 

przedwdrożeniowymi i/lub procedurą ochrony własności intelektualnej. Wsparcie  

w ramach konkursu ma służyć rozwojowi współpracy środowiska naukowego  

z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz realizacji zadań, które doprowadzą do 

rynkowego zastosowania wyników tych badań. 

 

 

§ 1 DEFINICJE: 

 

1. Projekt – należy przez to rozumieć projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0” 

realizowany przez konsorcjum Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 

Staszica w Krakowie Centrum Transferu Technologii AGH i Krakowskiego Centrum 

Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. w ramach ustanowionego przez 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu pod nazwą “Inkubator 

Innowacyjności 2.0” w trybie projektu pozakonkursowego “Wsparcie zarządzania 

badaniami naukowymi i komercjalizacji wyników prac B+R w jednostkach 

naukowych i przedsiębiorstwach” realizowane w ramach POIR 2014-2020, 

Działanie 4.4 - Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R. 

2. Konkurs – należy przez to rozumieć postępowanie zmierzające do wyboru 

wyników badań naukowych i prac rozwojowych (wyników B+R),  które objęte 

zostaną pracami przedwdrożeniowymi i/lub procedurą ochrony własności 

intelektualnej w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0”. Istotą wsparcia 

jest sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych przewidzianych w kosztorysie 

będącym częścią wniosku o finansowanie pracy.  

3. Konsorcjum-Organizator Konkursu – należy przez to rozumieć partnerstwo 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Centrum 

Transferu Technologii AGH (CTT AGH) i Krakowskiego Centrum Innowacyjnych 

Technologii INNOAGH Sp. z o.o.  (INNOAGH) przy realizacji Projektu. 

4. CTT AGH – należy przez to rozumieć Centrum Transferu Technologii AGH. 

5. INNOAGH – należy przez to rozumieć Krakowskie Centrum Innowacyjnych 

Technologii INNOAGH Sp. z o.o., spółkę celową. 

6. Koordynator Projektu – osoba koordynująca całość prac projektowych. 

7. Menadżer Projektu INNOAGH – osoba koordynująca prowadzone prace 

projektowe w części INNOAGH. 
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8. Komitet Inwestycyjny – ciało doradcze zespołu projektowego, które na 

podstawie rekomendacji zespołu projektowego oceniającego wnioski  

o finansowanie, podejmować będzie decyzje dotyczące uruchamiania dla 

wybranych wyników B+R tzw. Prac Przedwdrożeniowych. Komitet składał się 

będzie z 7 członków (przedstawicieli biznesu, funduszy inwestycyjnych oraz 

uczelni). 

9. Komitet Monitorujący – ciało nadzorujące prawidłową realizację Projektu  

w skład, którego wchodzą: Prorektor ds. Współpracy AGH, Dyrektor CTT AGH, 

Prezes Zarządu INNOAGH, oraz Kierownicy Działu Transferu Technologii  

i Ochrony Własności Intelektualnej CTT AGH. 

10. Zespół projektowy – Pracownicy CTT i INNOAGH, którym powierzono zadania 

projektowe. 

11. Broker Innowacji – pracownik CTT AGH realizujący prace związane  

z transferem technologii, doradztwem w zakresie ochrony i obrotu własnością 

intelektualną oraz poszukiwaniem partnerów przemysłowych. 

12. Wydziałowy Broker Innowacji – pracownik danego Wydziału, osoba 

udzielająca wsparcia pracownikom Wydziału w zakresie transferu technologii. 

13. Uczestnik konkursu – twórca lub zespół twórców wyników B+R, które są 

przedmiotem zgłoszenia do Konkursu oraz uzyskały pozytywną opinię kierownika 

jednostki właściwej z uwagi na miejsce zatrudnienia twórcy.  

14. Prace przedwdrożeniowe – to m.in. dodatkowe testy laboratoryjne lub 

dostosowanie wyników B+R do potrzeb potencjalnego nabywcy, których koszt nie 

może przekroczyć kwoty 85 tys. zł. 

15. Wniosek o finansowanie – dokument składany przez Uczestnika Konkursu, 

którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

16. Komercjalizacja – wszelkie czynności podejmowane przez Konsorcjum wraz  

z Uczestnikiem Konkursu zmierzające do sprzedaży bądź udostępnienia w drodze 

licencji praw do wyników B+R przez podmioty gospodarcze lub utworzenie spółki 

spin-off. 

17. TRL – dziewięciostopniowa klasyfikacja gotowości wdrożeniowej wyników B+R 

stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

 

 

§ 2 ZGŁASZANIE WYNIKÓW B+R 

 

1. Uczestnikami konkursu mogą zostać twórcy, których celem jest wdrożenie 

wyników B+R. 

2. Warunki udziału w konkursie: 

a. posiadanie przez AGH większości praw majątkowych do rozwiązań zgłaszanych 

w konkursie, 

b. zgoda kierownika jednostki organizacyjnej uczelni na wykonanie prac 

zgłaszanych w Konkursie, dotycząca wykorzystania infrastruktury 

laboratoryjnej, technicznej oraz zaplecza administracyjnego jednostki  

w zakresie prowadzenia prac przedwdrożeniowych wyrażona we Wniosku  

o finansowanie. 

c. rejestracja wyników B+R (dobra niematerialnego) w Dziale Ochrony Własności 

Intelektualnej CTT AGH, 

d. gotowość technologiczna zgłaszanych wyników B+R, co najmniej na poziomie 

TRL 3. 
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3. Nabór wniosków do konkursu prowadzony jest w trybie ciągłym do 05.05.2019 r.  

Koordynator projektu może podjąć decyzję o przedłużeniu naboru do konkursu lub 

jego wcześniejszym zakończeniu. 

4. Procedura zgłaszania wyników B+R obejmuje przygotowanie pełnego Wniosku, 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wypełniony i podpisany 

Wniosek Uczestnik Konkursu powinien dostarczyć do Centrum Transferu 

Technologii AGH, budynek C 5 – Centrum Energetyki, parter, pok. 017.7A. Po 

dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wybrane Wnioski będą 

rekomendowane do prezentacji na posiedzeniu Komitetu Inwestycyjnego. 

5. Wniosków od jednego Uczestnika może być więcej niż jeden. 

 

 

§ 3 WYBÓR I OCENA ROZWIĄZAŃ 

 

1. Oceny Wniosku dokonuje Zespół projektowy przygotowując rekomendację/listę 

rankingową. 

2. Skala ocen i kryteria oceniania zawarte są we Wniosku. 

3. Przedstawiciel Uczestnika Konkursu dokonuje prezentacji zgłoszenia 

konkursowego na spotkaniu Komitetu Inwestycyjnego z wykorzystaniem szablonu 

prezentacji będącej załącznikiem nr 5 do niniejszego Regulaminu. 

4. Wyboru Wniosków do przeprowadzenia prac przedwdrożeniowych dokonuje 

Komitet Inwestycyjny na podstawie listy rankingowej oraz prezentacji Uczestnika 

Konkursu. 

5. Komitet Inwestycyjny podejmuje decyzję o przyznaniu finansowania bądź 

odrzuceniu Wniosku w formie uchwały bezwzględną większością głosów na 

spotkaniu, które odbędzie się po zakończonym naborze. 

6. W przypadku gdy Komitet Inwestycyjny wyda decyzję o odrzuceniu Wniosku, 

uzasadnia ją na piśmie.  

 

§ 4 ZAKRES I PRZEZNACZENIE WSPARCIA W RAMACH PRAC 

PRZEDWDROŻENIOWYCH 

 

1. Wysokość finansowania prac przedwdrożeniowych wynosi 100% kosztów 

zakwalifikowanych jako prace przedwdrożeniowe. 

2. Wysokość wsparcia może być na bieżąco weryfikowana i ulec zmianie, nie może 

jednak przekroczyć 85 tys. złotych na jeden Wniosek. 

3. Uczestnik Konkursu może korzystać z przyznanego wsparcia finansowego  

w okresie opisanym we Wniosku, przy czym wydatkowanie musi rozpocząć się nie 

później niż 14 dni od daty decyzji Komitetu Sterującego. 

4. Ponoszenie wydatków objętych wsparciem finansowym obejmuje okres wskazany 

we Wniosku i nie może przekroczyć daty 31.01.2020 r. 

5. Kategorie kosztów przyznanego wsparcia finansowego to: 

a. koszty udziału w szkoleniach i konferencjach oraz koszty organizacji szkoleń, 

konferencji, paneli ekspertów, staży, spotkań powiązanych z tematyką 

projektu, 

b. wydatki na zakup środków trwałych – do 10% wartości finansowania,  

c. wydatki na zakup wyposażenia laboratoryjnego, oprogramowania i licencji na 

oprogramowanie, 

d. wydatki na zakup materiałów i surowców, 
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e. koszty aparatury naukowo-badawczej (odpisy amortyzacyjne, koszty 

odpłatnego korzystania     z aparatury (leasing, wynajem)) 

f. usługi badawcze, ekspertyzy, analizy i raporty niezbędne do prawidłowej 

realizacji projektu, 

g. opracowania, koszty wydawnictw, zakup usług informatycznych oraz zbiory 

informacji (bazy danych, dostęp do źródeł informacji, profesjonalne 

opracowania), 

h. koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych osób zaangażowanych 

w realizację projektu, 

i. wydatki na ochronę patentową  i  doradztwo  w  zakresie  ochrony  własności 

intelektualnej  wraz z opłatami za zgłoszenia patentowe (krajowe i 

zagraniczne), 

j. koszty udziału w przedsięwzięciach informacyjno-promujących w ramach 

wystaw, targów, 

k. wydatki związane z obsługą prawną i spełnieniem wymogów formalnych przy 

założeniu spółki. 

6. Wydatkowanie środków w ramach przyznanego wsparcia finansowego musi być 

zgodne z wytycznymi z poniższych dokumentów:  

a. ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursu  

w ramach programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0”, 

b. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 

c. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności w ramach programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020,  

d. Poradnik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-

2020 w zakresie informacji i promocji, 

e. Regulacjami wewnętrznymi AGH. 

7. CTT AGH wraz z INNOAGH sprawuje nadzór nad prawidłowością ponoszenia 

wydatków i ma prawo odmówić zapłaty w razie wykrycia nieprawidłowości bądź 

naruszenia obowiązków rozliczeniowych. 

 

 

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA KONKURSU 

 

1. Na podstawie zidentyfikowanych rozwiązań Twórcy przy współpracy  

z Wydziałowym Brokerem Innowacji przygotują opis wyników B+R, który może 

zostać upubliczniony na stronach Konsorcjantów i w materiałach promocyjnych 

służąc budowaniu zainteresowania przedsiębiorców wdrożeniem wyników B+R. 

2. Uczestnik Konkursu ma prawo do uzyskania wszelkich szczegółowych informacji 

mogących mieć wpływ na odpowiednie przygotowanie Wniosku o wsparcie oraz 

realizację Prac przedwdrożeniowych. Informacji w tym zakresie udziela 

Koordynator Projektu, Menadżer Projektu INNOAGH oraz Brokerzy CTT AGH. 

3. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do:  

a. współpracy z pracownikami Konsorcjum odpowiedzialnymi za obsługę 

realizacji prac przedwdrożeniowych w celu wydatkowania środków w ramach 

przyznanej kwoty wsparcia, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych 

lub zasadą konkurencyjności, zgodnie z przepisami wewnętrznymi 

obowiązującymi na Uczelni a także zgodnie kategoriami określonymi w § 4 

ust. 5 oraz "Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020", 

b. składania cyklicznych sprawozdań merytorycznych według wzoru będącego 

załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu i dokumentacji finansowej 

związanej z realizacją pracy przedwdrożeniowej (przez cały okres 

wykorzystywania przyznanych środków). Sprawozdanie częściowe składane 

jest co 2 miesiące najpóźniej do 7 dnia miesiąca następującego po 

zakończeniu okresu rozliczeniowego lub w terminach określonych przez 

Koordynatora Projektu. 

Terminy składania sprawozdań merytorycznych: 

07.07.2019 r.  

07.09.2019 r.  

07.11.2019 r.  

07.01.2020 r.  

c. złożenia Sprawozdania końcowego z realizacji Prac przedwdrożeniowych 

według wzoru będącego Załącznikiem nr 5 do niniejszego Regulaminu  

w terminie 20 dni od jej zakończenia, 

d. przekazywania Organizatorowi Konkursu wszelkiej dokumentacji dotyczącej 

realizacji Prac przedwdrożeniowych, w szczególności oryginałów dowodów 

księgowych dokumentujących poniesione koszty w terminach umożliwiających 

ich skuteczną zapłatę, jak również na każde wezwanie przekazywać wszelką 

dokumentację merytoryczną wypracowaną przy realizacji prac, 

e. udzielania każdych informacji, składania wszelkich uzupełnień i wyjaśnień 

Organizatorowi Konkursu związanych z realizacją Prac przedwdrożeniowych, 

f. dołożenia należytej staranności przy realizacji Prac przedwdrożeniowych, tak 

aby stały się gwarantem powstania produktu o wysokim potencjale 

komercjalizacyjnym, 

g. prezentowania wyników realizacji Prac przedwdrożeniowych na konferencjach 

i spotkaniach organizowanych w ramach Projektu. 

 

 

§ 6  PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA KONKURSU 

 

1. Organizator Konkursu zobowiązany jest do zapewnienia finasowania w ramach 

przyznanego wsparcia na realizację Prac przedwdrożeniowych zgodnie  

z zatwierdzonym Wnioskiem. 

2. Organizator Konkursu ma prawo do weryfikacji i uzgadniania wysokości 

potencjalnego wsparcia z Uczestnikiem Konkursu przy konstruowaniu Wniosku.  

3. Prawidłowość ponoszonych przez Uczestnika Konkursu wydatków w ramach prac 

przedwdrożeniowych, jest na bieżąco weryfikowana przez Organizatora Konkursu. 

4. Organizator Konkursu ma prawo odmówić finansowania Prac przedwdrożeniowych 

w przypadku jednoczesnego objęcia ich wsparciem w ramach innego projektu 

dofinansowanego z odrębnych środków (naruszenie zasad podwójnego 

finansowania).  

5. Organizator Konkursu ma prawo odmówić dalszego finansowania Prac 

przedwdrożeniowych jeżeli:  

a. dalsza realizacja Pracy przedwdrożeniowej jest niemożliwa lub niecelowa,  

b. Uczestnik Konkursu narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, 

c. Uczestnik Konkursu nie przestrzega ustalonego harmonogramu działań,  
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d. uzna iż, wystąpiły okoliczności powodujące, że wykonanie Pracy 

przedwdrożeniowej nie leży w jego interesie.  

6. Organizator Konkursu ma prawo zrezygnować z finansowania całości Pracy 

przedwdrożeniowej jeżeli Uczestnik Konkursu nie wywiązuje się z obowiązków, 

zwłaszcza rozliczeniowych lub uporczywie i rażąco narusza postanowienia 

niniejszego Regulaminu. 

7. Decyzję dotyczącą rezygnacji z finansowania całości Pracy przedwdrożeniowej 

podejmuje Komitet Monitorujący projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0”. 

Decyzja Komitetu Monitorującego w powyższym zakresie jest ostateczna i nie 

podlega procedurze odwoławczej.  

 

§ 7 ODWOŁANIA 

 

1. Do czasu zakończenia oceny Wniosku Uczestnik Konkursu może zrezygnować  

z udziału w Konkursie i wycofać Wniosek. 

2. Uczestnik Konkursu, który nie zakwalifikował się do objęcia wsparciem może 

złożyć odwołanie od decyzji Komitetu Inwestycyjnego. 

3. Odwołanie, o którym mowa powyżej, Uczestnik konkursu wnosi pisemnie 

bezpośrednio do Prorektora ds. Współpracy w ciągu 5 dni roboczych od daty 

publikacji listy Wniosków zakwalifikowanych do wsparcia. 

4. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 10 dni roboczych od dnia jego 

otrzymania. Termin może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia konieczności 

uzyskania dodatkowych opinii eksperckich. W takim przypadku Uczestnik 

Konkursu zostanie poinformowany na piśmie. 

5. Decyzja wydana przez Prorektora ds. Współpracy jest ostateczna i nie przysługuje 

od niej odwołanie.  

 

§ 8 POUFNOŚĆ 

 

1. Złożone w Konkursie Wnioski oraz zawarte w nich informacje stanowią dokumenty 

poufne i nie mogą być wykorzystywane bez wiedzy i zgody Uczestnika Konkursu. 

Wyjątek stanowi opis wyników B+R, o którym mowa w § 5 ust.1. 

2. Komitet Inwestycyjny zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie 

prowadzonych prac oraz wszelkich informacji przekazanych przez Organizatora 

Konkursu, w szczególności zawartych we Wnioskach. 

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wypełnienie i wysłanie Wniosku o finansowanie oznacza wyrażenie zgody na 

warunki niniejszego Regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Uczestników Projektu w nim zawartych. 

2. Zakres konsultacji, terminy raportowania oraz pozostałe decyzje operacyjne 

należą do kompetencji Organizatora Konkursu. 

3. Prawa do własności przemysłowej oraz autorskie prawa majątkowe do utworów 

powstałych w wyniku realizacji Prac przedwdrożeniowych są regulowane zgodnie  

z Regulaminem zarządzania własnością intelektualną w AGH. 
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4. Niniejszy Regulamin może ulec zmianom i uaktualnieniu. Organizator Konkursu  

w przypadku wprowadzenia zmian zamieści jego aktualną treść na stronie 

internetowej www.ctt.agh.edu.pl  

5. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga każdorazowej zgody Komitetu 

Monitorującego i nadania mu formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Wszelkie ewentualne spory, które wyniknąć mogą podczas realizacji Konkursu 

rozstrzyga Prorektor ds. Współpracy. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

zapisy Umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Ministerstwem Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego oraz przepisy powszechnie obowiązujące. 

8. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią jego załączniki. 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

  

1. Załącznik nr 1. - Wzór Wniosku o finansowanie prac przedwdrożeniowych,  

2. Załącznik nr 2. – Klasyfikacja gotowości wdrożeniowej TRL,  

3. Załącznik nr 3. – Wzór okresowego sprawozdania merytorycznego,  

4. Załącznik nr 4. – Wzór końcowego sprawozdania merytorycznego, 

5. Załącznik nr 5. – Wzór prezentacji przed Komitetem Inwestycyjnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowany przez konsorcjum Akademii Górniczo-Hutniczej im. 
Stanisława Staszica w Krakowie, Centrum Transferu Technologii AGH i Krakowskiego Centrum Innowacyjnych 
Technologii INNOAGH Sp. z o.o. w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
programu pod nazwą “Inkubator Innowacyjności 2.0” w trybie projektu pozakonkursowego “Wsparcie 

zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji wyników prac B+R w jednostkach naukowych  
i przedsiębiorstwach” realizowane w ramach POIR 2014-2020, Działanie 4.4 - Zwiększenie potencjału 
kadrowego sektora B+R. 
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