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Najczęściej zadawane pytania dotyczące grantów na transfer technologii 

 

 

1. Czy w ramach jednego Wniosku o powierzenie grantu możliwe jest ubieganie się  

o refundację zakupu kilku Technologii? 

W przypadku zakupu kilku Technologii konieczne jest złożenie wniosku o powierzenie grantu 

dla każdej nabywanej Technologii oddzielnie. 

 

2. Kto będzie oceniał nadesłane wnioski pod względem innowacyjności i wyceny 

technologii? Czy będzie to jedna osoba? 

Będą to dwie różne osoby lub instytucje. Ocena merytoryczna, zarówno w zakresie 

innowacyjności jak i pod kątem prawidłowości wyceny technologii w ramach projektu 

dokonywana jest przez niezależnych ekspertów specjalizujących się w ocenie 

innowacyjności projektu oraz niezależnych ekspertów specjalizujących się w wycenie WNIP. 

 

3. Czy w ramach niniejszego Projektu kosztem kwalifikowanym oprócz zakupu 

technologii może być również zakup środka trwałego niezbędnego do wdrożenia ww. 

technologii? 

Koszt zakupu środka trwałego niezbędnego do wdrożenia ww. technologii leży po stronie 

Przedsiębiorcy. W ramach Projektu „Sieć Otwartych Innowacji” do kosztów kwalifikowanych 

zalicza się wyłącznie koszty nabycia technologii lub uzyskania licencji do Technologii:  

 patentów lub zgłoszeń patentów,  

 wzorów użytkowych lub zgłoszeń wzorów użytkowych, 

 wzorów przemysłowych lub zgłoszeń wzorów przemysłowych, 

 praw autorskich do utworów stanowiących oprogramowanie (z wyłączeniem praw 

autorskich do utworów stanowiących oprogramowanie do obsługi działalności 

administracyjnej lub organizacyjnej Wnioskodawcy), 

 praw do chronionych odmian roślin, 

 topografii układów scalonych, 

 know-how.  

 

4. Co w przypadku, gdy ekspert zmieni wartość wyceny WNiP nabywanej technologii 

na kwotę niższą niż wynikająca z wniosku o powierzenie grantu na transfer 

technologii? 

W opisanym przypadku przedsiębiorca ma możliwość nabycia WNiP z refundacją wyliczoną 

od ceny wskazanej przez Eksperta ARP. W sytuacji, gdyby Wnioskodawca nie zgodził się ze 

sporządzoną wyceną technologii, jego wniosek o powierzenie grantu uzyska ocenę 

negatywną, a tym samym nie zostanie rekomendowany do dofinansowania w ramach 

projektu „Sieć Otwartych Innowacji”. 
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5. Od czego zależy, o jaką pomoc może ubiegać się Wnioskodawca w punkcie 9A 

Wniosku o powierzenie grantu: o regionalną pomoc inwestycyjną czy o pomoc  

de minimis? 

Wybór rodzaju pomocy zależy od wielu zmiennych - jednym z głównych czynników jest 

decyzja Wnioskodawcy.  

Decyzja ta jest uzależniona m.in. od wartości pomocy finansowej, którą dotychczas uzyskał 

Wnioskodawca - należy bowiem pamiętać, iż co do zasady, pomoc de minimis udzielana jest 

do wysokości 200 000 EUR w okresie 3 lat podatkowych.  

 

6. Jaki procent dofinansowania powinniśmy przyjąć w sytuacji, gdy nasz główny 

oddział znajduje się w innym województwie niż mały oddział, w którym wdrożona 

zostanie technologia? Rezultaty projektu będą wykorzystywane wyłącznie w tym 

małym oddziale. 

Przez lokalizację inwestycji rozumie się zakład, w którym nabywana technologia będzie 

wdrożona. Będzie ona mogła być wykorzystywana tylko we wskazanej lokalizacji - nie może 

być więc wdrożona w kilku lokalizacjach/zakładach. Maksymalna intensywność pomocy 

uzależniona jest od lokalizacji inwestycji oraz od wielkości przedsiębiorstwa, któremu 

udzielana jest pomoc, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 

czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz.U.  

z 2014 r. poz. 878). 

 

7. Czy zarejestrowana w Polsce Sp. z o.o., posiadająca wpis w KRS, będąca jednak 

oddziałem spółki międzynarodowej, która posiada w tej spółce 60% udziałów może 

Wnioskować o przyznanie grantu w projekcie „Sieć otwartych innowacji”? 

Wnioskodawcą w projekcie „Sieć otwartych innowacji” może być każdy przedsiębiorca 

sektora mikro, małych lub średnich, prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru: 

 w przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym 

Rejestrze Sądowym - adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności 

Gospodarczej - co najmniej jeden adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje 

się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

8. Czy możliwe jest udzielanie licencji innym podmiotom do zakupionego WNiP  

w ramach projektu „Sieć otwartych innowacji”? 

Niestety, w ramach projektu „Sieć otwartych innowacji” nie jest możliwe udzielanie licencji do 

zakupionej WNiP w trakcie trwania projektu oraz przez okres trwałości projektu. Powyższe 

wynika z faktu, iż WNiP może zostać zaliczony do kosztów kwalifikowanych jedynie  

w przypadku wykorzystywania go wyłącznie w przedsiębiorstwie otrzymującym pomoc.  
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9. Czy w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą obowiązek złożenia 

oświadczenia majątkowego obejmuje współmałżonka? 

Tak, obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego powstaje w momencie 

rekomendowania projektu do dofinansowania oraz występuje w dwóch przypadkach: gdy 

istnieje wspólnota ustawowa małżeńska (brak rozdzielności majątkowej małżonków) oraz 

zawsze, gdy małżonek poręcza weksel Wnioskodawcy (wówczas sprawa wspólnoty 

majątkowej jest bez znaczenia). 

 

10. W jaki sposób będzie przebiegał monitoring spełnienia warunku trwałości 

projektu?  

Zgodnie z zapisami Umowy o powierzenie grantu na transfer technologii Grantobiorca będzie 

zobowiązany do składania rocznych raportów o poziomie realizacji w roku poprzednim 

wskaźnika rezultatu Projektu „Wzrost przychodów ze sprzedaży w skali przedsiębiorstwa”, 

wskazanego we Wniosku o powierzenie grantu. 

 

11. Czy będąca załącznikiem do Wniosku o powierzenie grantu Opinia  

o innowacyjności może być sporządzona przez podmiot zagraniczny? Czy może być 

sporządzona i załączona w języku innym niż język polski? 

Opinia o innowacyjności Technologii musi być wydana przez podmiot niezależny  

i niezwiązany z Wnioskodawcą (zawierający deklarację bezstronności): 

• jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9, z wyłączeniem lit. f Ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96 poz. 615 ze zm.) z uwzględnieniem 

przepisów Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

system nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 620 ze zm.), tj: jednostkę naukową – prowadzącą w sposób 

ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, taką jak:  

• podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni; 

• placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk; 

• instytuty badawcze; 

• międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów; 

• Polska Akademia Umiejętności. 

 

• centrum badawczo-rozwojowe w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych  

formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 226 ze zm.)  

z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące system nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 620 ze zm.). 

• akredytowany w ramach projektu ARP S.A. podmiot świadczący usługi doradcze  

w zakresie doradztwa technologicznego i wykonaną w ramach Umowy o powierzenie grantu 

na doradztwo w projekcie ARP. 

Opinię o innowacyjności może wydać podmiot zagraniczny pod warunkiem spełniania 

wskazanych powyżej wymagań. Wniosek o powierzenie grantu, wraz załącznikami, powinien 

zostać wypełniony w języku polskim, zatem jeżeli Opinia o innowacyjności jest sporządzona  
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w języku innym niż język polski, to do Wniosku o powierzenie grantu należy załączyć 

oryginał dokumentu wraz z tłumaczeniem przysięgłym. 

 

12. Czy Opinia o innowacyjności może być sporządzona przez akredytowany 

w ramach projektu ARP S.A. podmiot świadczący usługi doradcze w zakresie 

doradztwa technologicznego, ale być wykonana ze środków własnych Grantobiorcy? 

W ramach projektu „Sieć Otwartych Innowacji” akceptowane są jedynie opinie 

o innowacyjności wystawione przez: 

• jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9, z wyłączeniem lit. f Ustawy z dnia 

30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96 poz. 615 ze zm.) 

z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące system nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 620 ze zm.), 

• centrum badawczo-rozwojowe w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych 

formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 226 ze zm.)  

z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące system nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 620 ze zm.). 

• akredytowany w ramach projektu ARP S.A. podmiot świadczący usługi doradcze 

w zakresie doradztwa technologicznego i wykonaną w ramach Umowy o powierzenie 

grantu na doradztwo w projekcie ARP. 

Powyższe oznacza, iż opinie wystawione przez akredytowanych doradców technologicznych 

będą mogły zostać zaakceptowane przez ARP S.A. jedynie w sytuacji, gdy będą wykonane 

w ramach grantu na doradztwo.  

13. Czy w ramach projektu „Sieć Otwartych Innowacji” możliwe jest uzyskanie grantu 

na zakup lub licencjonowanie oprogramowania? 

W ramach projektu „Sieć Otwartych Innowacji” możliwe jest uzyskanie grantu na zakup lub 

licencjonowanie oprogramowania, ale oprogramowanie to nie może służyć do obsługi 

działalności administracyjnej lub organizacyjnej Wnioskodawcy (w tym w szczególności nie 

może być to oprogramowanie biurowe, oprogramowanie księgowe, systemy operacyjne 

komputerów osobistych, itp.). Oprogramowanie musi spełniać kryteria innowacji produktowej 

lub procesowej, które potwierdzone są Opinią o innowacyjności.   

14. Jaki okres powinny obejmować prognozy finansowe przedstawione w Załączniku 

12.1 Wniosku o powierzenie grantu? 

Prognozy finansowe powinny być przedstawione za okres obejmujący rok złożenia wniosku 

(n), rok wdrożenia (jeżeli wdrożenie nastąpi w 2019 roku) oraz 3 pełne lata obrachunkowe po 

roku wdrożenia.  

W przypadku, jeśli Grantobiorca złoży wniosek w 2018 roku to wdrożenie może zakończyć 

się do 31 grudnia 2019 roku. W związku z powyższym w załączniku 12.1 Wniosku  

o powierzenie grantu należy dodać kolejną kolumnę w miejscu Prognozy dla roku (n+4), tak 

aby możliwym było przedstawienie prognozy dla pełnych 3 lat obrachunkowych po 

wdrożeniu Technologii. 
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15. Czy przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę 

z ograniczoną odpowiedzialnością po złożeniu wniosku o powierzenie grantu na 

transfer technologii będzie miało wpływ na odrzucenie wniosku na etapie oceny bądź 

na odstąpienie przez ARP S.A. od podpisania umowy? 

 

Zmiana Wnioskodawcy mająca miejsce po złożeniu Wniosku o powierzenie grantu nie 

powinna stanowić problemu na etapie oceny, a następnie podpisywania ewentualnej umowy 

o powierzenie grantu na transfer technologii. Po złożeniu wniosku w odpowiedzi na 

prowadzony konkurs Wnioskodawca powinien poinformować ARP S.A. o zmianie formy 

prawnej (lub innych przekształceń lub zmian podmiotowych dotyczących Grantobiorcy) ze 

wskazaniem, czy przedmiotowa zmiana będzie miała wpływ na treść samego wniosku 

o powierzenie grantu (i w jakim zakresie). Dokonanie aktualizacji Wniosku o powierzenie 

grantu mogłoby zostać dokonane na późniejszym etapie, po zakończeniu oceny projektu, ale 

przed podpisaniem umowy (oczywiście w sytuacji otrzymania rekomendacji do 

dofinansowania). Proszę jednak pamiętać, iż samo przekształcenie się w spółkę z o.o. nie 

może spowodować tego, że „nowy” podmiot przestanie spełniać kryteria określone 

w Regulaminie konkursu odnoszące się do Wnioskodawcy (tzn. nie może dojść do sytuacji, 

w której Wnioskodawca przestanie przynależeć do sektora MŚP). 

 

16. Jednym z załączników jest „Oświadczenie Wnioskodawcy o zakazie delokalizacji”. 

Wskazane jest, że należy złożyć załącznik „jeśli dotyczy”. Proszę o doprecyzowanie 

sytuacji, w której załącznik jest dokumentem wymaganym. 

 

Załącznik nr 11 „Oświadczenie Wnioskodawcy o zakazie delokalizacji” jest wymagane 

jedynie przy wnioskowaniu o regionalną pomoc inwestycyjną. W przypadku ubiegania się 

o pomoc de minimis oświadczenie nie jest wymagane. 

 

17. Jaki dokument należy wskazać w pkt. 16.2 Wniosku o powierzenie grantu na 

transfer technologii przy planowanym zakupie know-how? 

Względem praw, które nie powstają w drodze rejestracji tj. prawa autorskie, know-how 

a tylko poprzez samo utrwalenie/wytworzenie dzieła/wypracowanie know-how co do zasady 

nie jest wymagane wskazanie dokumentu potwierdzającego istnienie prawa. Należy wpisać 

„nie dotyczy”. 

 

18. Co mam zrobić w sytuacji, gdy w liście rozwijalnej krajów w punkcie 16 nie odnajdę 

właściwego państwa, z którego pochodzi technologia? 

W przypadku, gdy z listy rozwijalnej nie jest możliwe wybranie właściwego państwa, należy 

zgłosić ten fakt telefonicznie pod numerem (22) 695 37 88 lub wysyłając wiadomość e-mail 

na adres: soi@arp.pl. 
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19. Pytanie dotyczy wskaźnika rezultatu „Wzrost przychodów ze sprzedaży w skali 

przedsiębiorstwa”. Czy wzrost przychodów musi nastąpić jednorazowo w roku 

docelowym czy też akceptowane będzie wykazywanie przychodu narastająco 

w każdym kolejnym roku n+1, n+2, n+3? 

 

Weryfikacja osiągnięcia wskaźnika jest dokonywana na podstawie danych zawartych we 

wszystkich latach następujących po wdrożeniu projektu w odniesieniu do wartości bazowej. 

Oznacza to, że możliwe jest wykazywanie stopniowego przyrostu wartości w każdym 

następnym roku obrotowym. Dla przykładu: wartość docelowa wskaźnika „Wzrost 

przychodów ze sprzedaży w skali przedsiębiorstwa” dla przedsiębiorstwa mikro i małego 

wynosi minimum o 15% wartości przychodów z roku bazowego. Wzrost ten może 

następować w trzech kolejno następujących po sobie latach, np. n – 100%, n+1 – 5%,  

n+2 – 5 %, n+3 – 5 %, docelowo o 15% . 

 

 


