
 

 

 

FAQ - Program grantowy na prace B+R jednostek naukowych 

(konkurs 1/2020) – 11.03.2020 r. 

 

1. Czy jest możliwość zastosowania ochrony patentem europejskim/międzynarodowym w ra-

mach programu grantowego? 

W ramach kategorii „Koszty ochrony patentowej lub innego zabezpieczenia praw własności intelek-

tualnej”(maksymalnie 10 000 złotych netto) możliwe jest zabezpieczenie praw tylko na terytorium 

RP.  

W pkt. 7 wniosku „Rodzaj oczekiwanego wsparcia” po zakończeniu realizacji projektu PCI oferuje 

wsparcie „Ochrona własności intelektualnej na poziomie międzynarodowym”. 

 

2. Na jakim TRL musi zakończyć się projekt? 

Wymogiem formalnym jest uzyskanie na koniec realizacji projektu (tj. najpóźniej do września 

2021 r.) minimalnego poziomu TRL 4, natomiast nie ma przeciwskazań aby projekt zakończył się na 

poziomie TRL 5 czy 6.  TRL 6 – jest to maksymalny poziom gotowości technologicznej jaki można 

osiągnąć w ramach obecnego naboru.  

 

3. W punkcie 3.3 wniosku należy opisać przebieg dalszego rozwoju projektu. Jaki termin 

i kwotę należy założyć? Jak szacować osiągnięcie TRL 9? 

Nie ma żadnego limitu kwotowego przewidzianego w ramach w/w punktu. Eksperci w szczególno-

ści będą oceniać realność opisanych założeń. Jeśli chodzi o termin to plany należy rozpisać do końca 

2022 r – jest to data zakończenia I etapu realizacji projektu pn. „Podkarpackie Centrum Innowacji”. 

 

4. Czy PCI zakłada dalsze wsparcie dla projektów grantowych, które zostaną zrealizowane w ra-

mach obecnego naboru? 

Zgodnie z pkt. 7 wniosku należy wybrać preferencje co do dalszego oczekiwanego wsparcia ze 

strony PCI, które wspierać będzie komercjalizację rozwiązania będącego rezultatem Programu 

grantowego.  

 

5. Czy w punkcie 3.3 „Przebieg dalszego rozwoju projektu” należy zakładać ewentualną pomoc 

PCI w dojściu do TRL 7, 8, 9? 

W punkcie 3.3. wniosku  opis powinien zawierać harmonogram oraz zakres działań tylko prac ba-

dawczo-rozwojowych. 

 

6. Czy koszt ubezpieczenia, który jest niezbędny przy dzierżawie/wynajmie sprzętu jest kosz-

tem refundowanym?  

Jeżeli właściciel sprzętu wymaga ubezpieczenia go przy dzierżawie/wynajmie  to jest to wydatek 

kwalifikowalny, niezbędny do realizacji projektu. 

 

7. W przypadku zawarcia umowy zlecenie/umowy o dzieło z osobą fizyczną spoza uczelni, do 
jakiej kategorii kosztów należy przyporządkować taki wydatek?  

Odpowiednie przyporządkowanie do kategorii kosztów będzie zależeć przede wszystkim od za-

kresu obowiązków takiej osoby, a każdy taki przypadek powinien być indywidualnie rozpatrywany. 

 



 

 

8. Jeżeli na Uczelni jest zatrudniony Rzecznik Patentowy, to czy koszty obsługi prawnej, zlece-

nie usługi na zewnątrz jest kwalifikowalne?  

Jeżeli na Uczelni zatrudniony jest Rzecznik Patentowy to kosztem kwalifikowalnym jest wyłącznie 

koszt zgłoszenia do Urzędu Patentowego. 

W uzasadnionych przypadkach, np. znacznej liczby zgłoszeń, które wymagać będą zatrudnienia ze-

wnętrznej kancelarii (pomimo posiadania obsługi własnej) – kosztem kwalifikowalnym będzie rów-

nież takie zlecenie. Sytuację tą należy omówić z CTT jednostki macierzystej. 

 

 


