
Załącznik nr 1  

do Uchwały nr 543/18 ZWM z dnia 29.03.2018 r. 

 

Załącznik Nr 4 do umowy o dofinasowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 

2014-2020. 
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Wersja 1 

 



 

 

 

§ 1 

 

1. Beneficjent jest zobowiązany do udostępniania użytkownikom infrastruktury powstałej 

w ramach projektu na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach.  

2. Beneficjent zobowiązuje się, że cena pobierana za prowadzenie i użytkowanie infrastruktury 

będzie odpowiadać cenie rynkowej. Przedsiębiorcy, który finansuje co najmniej 10% kosztów 

inwestycji w infrastrukturę w części gospodarczej, Beneficjent możne przyznać preferencyjny 

dostęp do tej infrastruktury na bardziej korzystnych warunkach. W celu uniknięcia nadmiernej 

rekompensaty, Beneficjent zobowiązany jest zapewnić dostęp na bardziej korzystnych 

warunkach  proporcjonalny do wkładu przedsiębiorcy w kosztach inwestycji i te warunki 

zobowiązany jest podać do wiadomości publicznej.  

3. W przypadku obniżenia udziału części gospodarczej infrastruktury poniżej 40% całkowitych 

kosztów kwalifikowanych projektu w okresie realizacji oraz trwałości projektu, Beneficjent jest 

zobowiązany do zwrotu dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 7 do 

Umowy o dofinansowanie. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, IZ RPO 

WM może rozwiązać niniejszą Umowę o dofinansowanie. 

4. Beneficjent jest zobowiązany do: 

-  osiągnięcia zakładanego na etapie aplikowania o dofinansowanie poziomu przychodów od 

podmiotów prywatnych z działalności gospodarczej prowadzonej z wykorzystaniem 

infrastruktury powstałej w ramach projektu, uwzględniając regulacje zawarte w ust. 6 - 11, 

- do monitorowania wykorzystania infrastruktury badawczej na cele gospodarcze 
i niegospodarcze uwzględniając regulacje zawarte w ust. 12-20. Obowiązkiem monitorowania 
nie są objęte projekty w których przewidziano wyłącznie gospodarcze wykorzystanie 
infrastruktury.  

5. Regulacje zawarte w ust. 6 -20 nie zdejmują z Beneficjenta obowiązku przestrzegania zasad 

opisanych w Załączniku nr 10 do Umowy o dofinansowanie. 

 

I. Monitorowanie poziomu przychodów od podmiotów prywatnych  

 
6. Beneficjent jest zobowiązany do osiągnięcia poziomu przychodów od podmiotów prywatnych 

z działalności gospodarczej prowadzonej z wykorzystaniem infrastruktury powstałej w ramach 

projektu (wraz z inną uzupełniającą infrastrukturą B+R – jeśli dotyczy), w odniesieniu do 

przychodów ogółem z wykorzystania danej infrastruktury w ramach działalności podstawowej 

lub działalności bezpośrednio z nią związanej w wysokości……%. 

7. Beneficjent zobowiązuje się, że metodyka na podstawie której ustalano wartość przychodów od 
podmiotów prywatnych opisana w Programie określającym agendę badawczą i plan 
gospodarczego wykorzystania infrastruktury badawczej, stanowiącym załącznik do wniosku 
aplikacyjnego będącego załącznikiem do umowy o dofinansowanie, nie ulegnie zmianie w 
całym okresie realizacji projektu oraz jego monitorowania.   

8. Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia zaplanowanego poziomu przychodów od 

podmiotów prywatnych po jednym z 3 pełnych lat obrachunkowych następujących po dacie 

o której mowa w § 1 ust. 2 Załącznika nr 10 do umowy o dofinansowanie. W szczególnych 

wypadkach na wniosek Beneficjenta, złożony w formie pisemnej nie później niż 30 dni po 

upływie trzeciego roku obrachunkowego,  IZ RPO WM może wyrazić zgodę na wydłużenie 

terminu o dwa kolejne lata obrachunkowe, z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być 

późniejszy niż dzień złożenia przez IZ RPO WM dokumentów zamknięcia RPO WM. 

9. Beneficjent zobowiązany jest do monitorowania i corocznego przedstawiania IZ RPO WM 

informacji odnośnie osiągniętego poziomu przychodów od podmiotów prywatnych, 

generowanych w ramach działalności badawczej, prowadzonej przy wykorzystaniu wspartej 

infrastruktury badawczej w całości przychodów Beneficjenta.  



10. Nieosiągnięcie zakładanej wartości poziomu przychodów od podmiotów prywatnych skutkuje 

pomniejszeniem dofinansowania zgodnie z następującym modelem: 

 
Kwota do zwrotu = KFD*[(1-0,15)*PUSPP- ZUSPP]/(1-0,15)* PUSPP 

 
gdzie: 
KFD - kwota dofinansowania odpowiadająca działalności gospodarczej [PLN], 
PUSPP - planowany udział przychodów od podmiotów prywatnych w przychodach ogółem 
danej infrastruktury [%], 
ZUSPP - zrealizowany planowany udział przychodów od podmiotów prywatnych  
w przychodach ogółem z danej infrastruktury [%]. 

11. Zwrot środków powinien mieć miejsce do 30 dni od otrzymania przez Beneficjenta  wezwania 

do zwrotu od Instytucji Zarządzającej. W przypadku niedokonania zwrotu w ww. terminie zwrot 

środków nastąpi na zasadach określonych w załączniku nr 7 do umowy o dofinansowanie. 

 
 

II. Mechanizm monitorowania i wycofania dla działalności gospodarczej prowadzonej 

na infrastrukturze badawczej otrzymującej finansowanie publiczne 

 
12. Beneficjent wykorzystujący infrastrukturę badawczą powstałą w ramach projektu do 

prowadzenia zarówno działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej, zobowiązuje się do 

rozdzielenia kosztów, finansowania, i przychodów/dochodów z każdego rodzaju działalności, 

konsekwentnie stosując obiektywnie uzasadnione zasady rachunku kosztów. 

13.  Zgodnie z § 12 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie 

udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014–2020  IZ RPO WM jest zobowiązana do wprowadzenia 

mechanizmu monitorowania i wycofania w odniesieniu do działalności prowadzonej na 

infrastrukturze badawczej otrzymującej finansowanie publiczne. W związku z powyższym, 

Beneficjent jest zobowiązany do monitorowania działalności prowadzonej na infrastrukturze 

badawczej przez cały okres jej amortyzacji (zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości 

w danej jednostce), niezależnie od zapisów Załącznika nr 10 do umowy o dofinansowanie. 

W sytuacji gdy poszczególne składniki infrastruktury amortyzują się w różnych okresach, każdy 

ze składników powinien podlegać mechanizmowi monitorowania we właściwym dla niego 

okresie amortyzacji. Dopuszczalne jest również  przyjęcie jednolitego okresu równego okresowi 

amortyzacji tego składnika, który amortyzuje się najdłużej.  

14. Beneficjent zobowiązuje się, iż metodyka ustalająca podział wykorzystania infrastruktury 

badawczej na cele działalności gospodarczej i niegospodarczej (podział wynoszący 

odpowiednio ….% i ….% kosztów kwalifikowanych1) opisana we wniosku aplikacyjnym 

stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie nie ulegnie zmianie w całym okresie 

monitorowania.   

15. Beneficjent zobowiązany jest do monitorowania sposobu wykorzystania infrastruktury w cyklach 

rocznych od momentu przyjęcia środka trwałego (składnika infrastruktury) do użytkowania, 

zgodnie z obowiązującymi go zasadami rachunkowości oraz przedstawiania wyników 

monitorowania IZ RPO WM. Beneficjent zobowiązany jest do monitorowania sposobu 

wykorzystywania infrastruktury  w oparciu o przyjęte i opisane we wniosku o dofinansowanie 

kryteria podziału na część gospodarczą i niegospodarczą 

16. IZ RPO WM przeprowadza weryfikację przekazanych przez Beneficjenta wyników 
monitorowania, o których mowa w ust. 15. W przypadku zwiększenia wykorzystania 
infrastruktury badawczej na cele działalności gospodarczej w okresie jej amortyzacji ponad 
podział wskazany w ust. 14 IZ RPO WM informuje Beneficjenta o konieczności zwrotu środków 
oraz rozpoczyna proces legalizacji pomocy publicznej. 

                                                           
1 Zapis może zostać zmodyfikowany, w celu dostosowania go do specyfiki projektu poprzez doprecyzowanie do jakich składników 
infrastruktury odnosi się podział kosztów odzwierciedlający procent ich wykorzystania na cele gospodarcze i niegospodarcze. 



17. Legalizacja pomocy publicznej o której mowa w ust. 16, wymaga weryfikacji zgodności 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie 

ustalającego kwotę zalegalizowanej pomocy publicznej nie podlegającej zwrotowi. 

18.  Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu środków, o których mowa ust. 16,  w terminie 30 dni 

od otrzymania od IZ RPO WM informacji o konieczności dokonania zwrotu. 

19. Kwota do zwrotu, o której mowa w ust. 16, obliczana jest w oparciu o następujący model: 

Kwota do zwrotu= (KD/LL) - ((DG x DDG x (KK/LL))  + (DNG x DDNG x (KK/LL))) 
 
KD- kwota dofinansowania projektu2 [PLN], 
KK – koszty kwalifikowane projektu 3[ [PLN], 
LL- liczba lat wynikająca z okresu amortyzacji,  
DG - oznacza % wykorzystania infrastruktury badawczej na cele działalności gospodarczej dla 
danego roku [%], 
DDG – oznacza poziom dofinansowania wydatków związanych z działalnością gospodarczą 
[%], 
DNG - oznacza % wykorzystania infrastruktury badawczej na cele działalności niegospodarczej 
dla danego roku [%], 
DDNG- oznacza poziom dofinansowania wydatków związanych z działalnością niegospodarczą 
[%]. 
 

20. W przypadku niedokonania zwrotu w terminie określonym ust. 18 umowy o dofinansowanie 

stosuje się zasady określone w Załączniku nr 7 do Umowy o dofinansowanie. 

 

                                                           
2 lub części dofinansowania odpowiadającej wartości dofinansowania poszczególnych składników infrastruktury podlegających 
mechanizmowi monitorowania 
3 lub część kosztów kwalifikowanych odpowiadających wartości kosztów kwalifikowanych poszczególnych składników 
infrastruktury podlegających mechanizmowi monitorowania  


