
  Załącznik 5 do Regulaminu Naboru 

Wytyczne składania i oceny wniosku o dofinansowanie prac badawczo-
rozwojowych 

Postanowienia ogólne  

1. Wnioski o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych (WoD_BR) mogą składać Beneficjenci 
programu Nowa Energia, którzy na etapie realizacji umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia 
inwestycyjno-innowacyjnego wykażą potrzebę przeprowadzenia dodatkowych prac badawczo-
rozwojowych (jednokrotna możliwość) – zgodnie z ust. 5.3 programu priorytetowego oraz § 10 ust. 
4 Regulaminu naboru wniosków. 

2. W procesie składania i oceny wniosków o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych poza 
niniejszymi Wytycznymi stosuje się odpowiednie zapisy Regulaminu naboru. 

3. Dofinansowanie na prace badawczo-rozwojowe będzie udzielane na warunkach określonych w ust. 
7.3 pkt 12 programu priorytetowego.  

4. Ocena WoD_BR będzie dokonywana zgodnie z kryteriami określonymi w ust. 8.2 pkt 1) i 8.3 
programu priorytetowego. W szczególności wniosek powinien spełniać poniższe warunki:  

1) Potrzeba realizacji prac B+R musi być ściśle związana z potrzebami zidentyfikowanymi podczas 
realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-innowacyjnego (tj. na określonym etapie realizacji 
projektu inwestycyjno-innowacyjnego, po realizacji określonych w umowie o dofinansowanie 
kamieni milowych). 

2) Wnioskodawca musi wykazać, że konieczność realizacji przedmiotowego zakresu prac B+R nie 
była możliwa do określenia przed rozpoczęciem wdrożenia, i jest wynikiem określonych 
doświadczeń/wniosków powstałych i zidentyfikowanych na etapie prac wdrożeniowych 
projektu, którego dojrzałość do wdrożenia i komercjalizacji była uprawdopodobniona przed 
rozpoczęciem jego realizacji; 

3) Wnioskodawca musi uzasadnić niezbędność realizacji prac badawczo - rozwojowych dla 
osiągnięcia celów przedsięwzięcia inwestycyjno-innowacyjnego, ewentualnie prace B+R 
pozwolą uniknąć niemożliwych do zidentyfikowania przed realizacją przedsięwzięcia 
inwestycyjno-innowacyjnego ryzyk, stanowiących obecnie zagrożenie dla realizacji celów 
projektu, lub też zidentyfikowano w trakcie realizacji projektu potencjalną możliwość 
uzyskania wartości dodanej w stosunku do pierwotnych walorów rozwiązania/technologii. 

4) Wniosek WoD_BR jest oceniany poprzez m. in. analizę spójności i realności zaplanowania 
poszczególnych prac badawczo-rozwojowych, w tym pod kątem zachowania relacji 
z wnioskiem WoD_W, przy czym realizacja projektu badawczo- rozwojowego nie może 
powodować wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-innowacyjnego poza 
okres wdrażania programu; 

 

Składanie wniosków WoD_BR 

5. Wnioski WoD_BR należy składać na formularzach właściwych dla naboru, w ramach którego 
złożono wniosek WoD_W i uzyskano dofinansowanie. Szczegółowe zasady ich wypełniania określa 
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych. 

6. Formularze wniosku WoD_BR wraz z instrukcją ich wypełniania będą dostępne w Generatorze 
Wniosków o Dofinansowanie (dalej „GWD”) na stronie internetowej NFOŚiGW pod adresem 
http://gwd.nfosigw.gov.pl, po utworzeniu konta i zalogowaniu, po wybraniu odpowiedniego 
programu priorytetowego, dla Beneficjentów programu, o których mowa w ust.1. 

7. Wnioski WOD_BR składa się wyłącznie w wersji elektronicznej przez GWD, przy użyciu podpisu 
elektronicznego lub profilu zaufanego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi 
własnoręcznemu zgodnie z ust. 20ae ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

http://gwd.nfosigw.gov.pl/
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zadania publiczne. 

8. Załączniki do wniosku WoD_BR dołączane są w formie elektronicznej, każdy podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. 

9. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania wniosków WoD_BR stosuje się wyłącznie kontakt 
elektroniczny z Wnioskodawcą za pomocą systemu informatycznego udostępnianego przez 
NFOŚiGW lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail wskazany we wniosku 
o dofinansowanie). 

10. Korespondencję przesłaną zgodnie z ust. 9 uznaje się za dostarczoną z chwilą jej otrzymania przez 
Wnioskodawcę na skrytkę ePUAP lub serwer poczty elektronicznej Wnioskodawcy. W przypadku 
braku potwierdzenia tego faktu uznaje się, że nastąpiło to w terminie 2 dni od dnia nadania 
wiadomości elektronicznej przez NFOŚiGW. 

11. Korespondencję kierowaną do NFOŚiGW za pośrednictwem systemu informatycznego 
udostępnianego przez NFOŚiGW lub poczty elektronicznej uważa się za doręczoną z momentem jej 
wpływu na serwer NFOŚiGW obsługujący adres e-mail wskazany do kontaktu w ramach niniejszego 
naboru. 

 
Rozpatrywanie wniosku 

12. Na poszczególne etapy rozpatrywania wniosku przewiduje się następującą liczbę dni roboczych 
NFOŚiGW: 

a) rejestrowanie WoD_BR - do 2 dni od dnia jej wpływu;  

b) przekazanie WoD_BR do oceny według kryteriów dostępu - do 2 dni od dnia wpływu; 

c) ocena WoD_BR według kryteriów dostępu  - do 3 dni od dnia przekazania do oceny; 

d) wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku WoD_BR wg kryteriów dostępu - do 2 dni od 
dnia uzyskania oceny, o której mowa w lit. c).; 

e) uzupełnienie przez Wnioskodawcę brakujących informacji i/lub dokumentów, wymaganych na 
etapie oceny wg kryteriów dostępu - do 5 dni od dnia otrzymania wezwania przez 
Wnioskodawcę; 

f) ponowna ocena wniosku WoD_BR wg kryteriów dostępu – do 3 dni od dnia rejestracji 
skorygowanego wniosku; 

g) poinformowanie Wnioskodawcy o wynikach oceny wniosku WoD_BR wg kryteriów dostępu oraz 
przekazanie wniosku do oceny według kryteriów jakościowych dopuszczających - do 3 dni od 
dnia uzyskania oceny wg kryteriów dostępu; 

h) ocena wniosku WoD_BR według kryteriów jakościowych dopuszczających - do 20 dni od dnia 
przekazania wniosku do oceny; 

i) w przypadku konieczności uzupełnienia wniosku wg kryteriów jakościowych dopuszczających - 
wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia - do 2 dni od dnia uzyskania oceny, o której mowa w 
lit. h); 

j) uzupełnienie przez Wnioskodawcę brakujących informacji i/lub dokumentów, wymaganych na 
etapie oceny wg kryteriów jakościowych dopuszczających - do 10 dni od dnia otrzymania 
wezwania przez Wnioskodawcę; 

k) ponowna ocena wniosku WoD_BR wg kryteriów jakościowych dopuszczających – do 5 dni od 
dnia przekazania skorygowanego wniosku; 

13. Na etapie oceny wg kryteriów jakościowych dopuszczających możliwe jest, w uzasadnionych 
wypadkach, wyznaczenie dodatkowego eksperta do oceny wniosku we wskazanym zakresie, co 
pozostaje bez wpływu na termin określony w ust. 11 lit. h. 

14. Na etapie oceny wg kryteriów dostępu/ jakościowych dopuszczających na wezwanie NFOŚiGW 
możliwe jest jednokrotne uzupełnienie/poprawa wniosku WoD_BR w terminie określonym 
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w ust. 11 odpowiednio lit. e/ lit. j. 

15. W wyniku weryfikacji wg kryteriów dostępu wniosek WoD_BR może uzyskać: 

a) ocenę pozytywną, 

b) ocenę negatywną. 

16. W wyniku weryfikacji wg kryteriów  jakościowych dopuszczających wniosek WoD_BR może 
uzyskać: 

a) ocenę pozytywną, 

b) ocenę pozytywną z zastrzeżeniem /rekomendacją; 

c) ocenę negatywną. 

17. Wniosek WoD_BR podlega odrzuceniu, jeżeli Wnioskodawca: 

a) nie złożył w wyznaczonym terminie wskazanych w wezwaniu dokumentów, 

b) nie złożył wymaganych wyjaśnień i /lub nie dokonał uzupełnień, 

c) uzyskał negatywną ocenę wg kryteriów dostępu/ jakościowych dopuszczających. 

18. W przypadku odrzucenia wniosku z przyczyn określonych w ust. 16 lit. c, Wnioskodawca może 
zwrócić się pisemnie do NFOŚiGW o powtórną ocenę wniosku, w terminie nie dłuższym niż 5 dni 
roboczych od dnia otrzymania pisma informującego o odrzuceniu wniosku. W piśmie 
Wnioskodawca ma obowiązek wskazać wszystkie kryteria, z których oceną się nie zgadza, wraz 
z uzasadnieniem swojego stanowiska. Ponowna ocena wniosku WoD_BR jest dokonywana 
wyłącznie na podstawie dokumentów dostępnych w trakcie pierwotnej oceny oraz jedynie 
w zakresie kryteriów i zarzutów, wskazanych w piśmie Wnioskodawcy. 

19. Rozpatrzenie przez NFOŚiGW prośby Wnioskodawcy, o której mowa w ust. 17, powinno nastąpić 
w terminie do 15 dni roboczych od dnia jej wpływu do kancelarii NFOŚiGW. 

20. W przypadku uzyskania oceny pozytywnej, wniosek o dofinansowanie, po przeprowadzeniu 
negocjacji,  kierowany jest do rozpatrzenia przez Zarząd NFOŚiGW. 

21. Negocjacje warunków dofinansowania, odbywają się w terminie uzgodnionym z NFOŚiGW 
w siedzibie NFOŚiGW lub w formie wideokonferencji lub korespondencyjnie (w tym przy 
wykorzystaniu poczty elektronicznej), z udziałem osób reprezentujących Wnioskodawcę lub osób 
upoważnionych do przeprowadzenia negocjacji ze strony Wnioskodawcy oraz z udziałem 
pracowników NFOŚiGW. Szczegóły negocjacji są tożsame z opisanymi w Regulaminie Naboru. 

22. W przypadku podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dofinansowania, NFOŚiGW przygotowuje 
projekt umowy o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych zgodnie z obowiązującym 
w NFOŚiGW wzorem, na warunkach określonych w uchwale. 

23.  Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW udzielone zostanie zgodnie z zasadami udzielania pomocy 
publicznej obowiązującymi na dzień zawarcia umowy.  

24. Wszelkie wątpliwości odnoszące się do interpretacji postanowień niniejszych Wytycznych oraz 
sprawy nieuregulowane rozstrzyga NFOŚiGW, z uwzględnieniem wewnętrznych regulacji 
stosowanych w NFOŚiGW i obowiązujących przepisów prawa. 

 

 

 


