REGULAMIN
KONKURSU NA REALIZACJĘ PRAC B+R W RAMACH PROJEKTU
INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI +
§1 Definicje
Używane w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzialne
za komercjalizację bezpośrednią wyników badań naukowych UM w Łodzi – Lider projektu
Inkubator Innowacyjności+;
2. Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego odpowiedzialne za komercjalizację
bezpośrednią wyników badań naukowych UŁ – Partner projektu Inkubator Innowacyjności+;
3. Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
odpowiedzialne za komercjalizację bezpośrednią wyników badań naukowych UWM
w Olsztynie – Partner projektu Inkubator Innowacyjności+;
4. Centrum Transferu Technologii Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi odpowiedzialne
za komercjalizację bezpośrednią wyników badań naukowych ASP w Łodzi – Partner projektu
Inkubator Innowacyjności+;
5. Konsorcjum – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi utworzyli Konsorcjum w celu realizacji
projektu pn. „Inkubator Innowacyjności+” realizowanego na podstawie decyzji Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego nr 18/W17/POIR/2017 z dnia 31 stycznia 2017, udzielonej w ramach
projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi
i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
6. Konkurs - konkurs na realizację prac B+R realizowany w ramach projektu „Inkubator
Innowacyjności.
7. Komercjalizacja – działania podejmowane przez CIiTT UM w Łodzi, CTT UŁ, CIiTT UWM
w Olsztynie, CTT ASP w Łodzi polegające na udostępnieniu innym podmiotom wyników prac
badawczych i rozwojowych, w celu uzyskania korzyści majątkowych.
8. Uczestnicy konkursu – Twórcy wyników dokonanych na UM w Łodzi, UŁ, UWM w Olsztynie,
ASP w Łodzi, które są przedmiotem zgłoszenia do Konkursu, wymienieni w § 3.
9. Koordynator Projektu – Koordynatorem projektu Inkubator Innowacyjności+ jest pracownik
CIiTT UM w Łodzi.
10. Projekt - projekt pn. „Inkubator Innowacyjności+” realizowany przez Konsorcjum, na
podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 18/W17/POIR/2017 z dnia
31 stycznia 2017.
11. Wykonawca – uczestnik konkursu na realizację prac B+R w ramach projektu „Inkubator
Innowacyjności+”, którego wniosek o objęcie wsparciem zakwalifikował się do otrzymania
wsparcie finansowego.
12. Wniosek o objęcie wsparciem – formularz konkursowy uprawniający do udziału w konkursie
na realizację prac B+R, zawierający opis zgłaszanych wyników badań naukowych i plan prac
badawczych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

13. Dodatkowe wsparcie – dodatkowe usługi wykonywane przez Partnerów Konsorcjum w ramach
realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności+”
14. Komisja Inwestycyjna - zespół, którego pracami kieruje Dyrektor CTT UŁ, a w skład którego
wchodzą także: Dyrektor CIiTT UM w Łodzi, Dyrektor CIiTT UWM w Olsztynie, Dyrektor CTT
ASP w Łodzi oraz siedmiu niezależnych od Partnerów Konsorcjum przedstawicieli środowisk
biznesowych. Działalność Komisji Inwestycyjnej regulowana jest Regulaminem Komisji
Inwestycyjnej stanowiącym załącznik nr 4.
15. Przełożony - Rektor, dziekan wydziału lub kierownik jednostki w przypadku jednostek pozai międzywydziałowych.

§2 Cel konkursu
Celem Konkursu w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+” organizowanego przez każdego
z Partnerów Konsorcjum jest wsparcie procesu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac
rozwojowych. Realizacja przedsięwzięcia powinna przyczynić się do komercjalizacji wyników badań
Partnerów Konsorcjum, promocję osiągnięć naukowych, zwiększenie ich wpływu na rozwój
innowacyjności oraz wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym, a otoczeniem
gospodarczym.

§3 Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikami konkursu mogą być:
a. pracownicy Partnerów Konsorcjum, w tym pracownicy naukowi, naukowo - dydaktyczni
oraz zespoły naukowo-badawcze Partnerów Konsorcjum (gdzie przynajmniej 1 osoba jest
pracownikiem Partnera Konsorcjum), którzy zaproponują działania ukierunkowane na
przyszłe wdrożenie wyników prac badawczych lub rozwojowych dokonanych na uczelniach
Konsorcjantów,
b. studenci lub doktoranci wykazani w dokumentacji rejestrowej wyniku dokonanego na
jednego z Partnerów Konsorcjum, jako twórcy wyników badań lub technologii, pod
warunkiem, że prawa majątkowe do wyniku należą w większości do jednego z Partnerów
Konsorcjum.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest uzyskanie przez Uczestnika konkursu akceptacji Wniosku
o objęcie wsparciem przez Przełożonego stanowiącej jednocześnie zgodę na wykonywanie
prac B+R zgłaszanych w Konkursie, związanych z wykorzystaniem infrastruktury laboratoryjnej
i zaplecza administracyjnego i technicznego jednostki.

§4 Nabór Uczestników konkursu
1. W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić „Wniosek o objęcie wsparciem”, stanowiący
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dostarczyć z wymaganymi podpisami do
właściwego CTT/CIiTT Partnera Konsorcjum.
2. Wzór Wniosku o objęcie wsparciem dostępny jest na stronach internetowych każdego
z Partnerów Konsorcjum.
3. Nabór Wniosków o objęcie wsparciem prowadzony jest w sposób ciągły, do wyczerpania
alokacji lub do zamknięcia konkursu.

4. Koordynator projektu zastrzega sobie prawo zaproszenia Uczestnika konkursu na konsultację
w sprawie złożonego Wniosku o objęcie wsparciem w celu uzyskania wyjaśnień lub dokonania
uzupełnień.
5. Koordynator projektu sprawdza zasadność zaplanowanych kosztów oraz ich kwalifikowalność
w projekcie Inkubator Innowacyjności+.
6. Jeden Uczestnik konkursu może złożyć jeden Wniosek o objęcie wsparciem.

§5 Ocena Wniosków o objęcie wsparciem
1. Ocena Wniosków o objęcie wsparciem odbywa się dwuetapowo.
2. ETAP I - Ocena formalna Wniosku o objęcie wsparciem, której dokonuje pracownik
odpowiedniego CTT/CIiTT Partnera Konsorcjum.
3. ETAP II – Ocena merytoryczna Wniosku o objęcie wsparciem, której dokonują członkowie
Komisji Inwestycyjnej. Kryteria oraz skala ocen podana jest w Regulaminie Komisji
Inwestycyjnej stanowiącym załącznik nr 4.
4. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni pisemnie o wyniku oceny etapu I lub I i II w okresie
do 2 miesięcy od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego Wniosku o objęcie wsparciem.
5. Wysokość dofinansowania poszczególnych Wniosków o objęcie wsparciem może być w trakcie
trwania konkursu weryfikowana między Uczestnikiem konkursu, a odpowiednim CTT/CIiTT
Partnera Konsorcjum i Liderem Projektu.
6. Wysokość dofinansowania może zostać zmieniona w czasie realizacji projektu na podstawie
ustaleń z odpowiednim CTT/CIiTT Partnera Konsorcjum i Liderem Projektu na wniosek
Wykonawcy pozytywnie zaopiniowany przez przełożonego oraz po akceptacji Komisji
Inwestycyjnej

§6 Przyznanie wsparcia
1. Wsparcie w Konkursie dotyczy sfinansowania prac B+R z budżetu Projektu Inkubator
Innowacyjności+ i budżetu własnego Partnerów Konsorcjum.
2. Wsparcie w Konkursie na realizację prac B+R w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”
wynosi od 80% do 100% kosztów związanych z wykonaniem prac badawczych przez
Wykonawcę wg. kategorii wymienionych we Wniosku o objęcie wsparciem.
3. Wartość prac B+R nie może przekraczać w jednym Wniosku o objęcie wsparciem 100 000,00 zł
netto.
4. Przyznane wsparcie finansowe może być wykorzystane od momentu podpisania Umowy na
prace badawcze stanowiącej załącznik nr 3, jednak nie później niż do 30 listopada 2018r.
5. W ramach zgłaszanych prac B+R Uczestnicy konkursu mogą sfinansować:
a. zakup surowców i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac B+R,
b. wynagrodzenia naukowców/zespołu badawczego (zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach POIR);
c. zakup usług badawczych.
6. Uczestnicy konkursu mogą skorzystać z dodatkowych form wsparcia oferowanych w projekcie
Inkubator Innowacyjności+:
a. wycena technologii;

b. ochrona patentowa: sfinansowanie zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym
Rzeczpospolitej Polskiej lub Europejskim Urzędzie Patentowym wraz z doradztwem
patentowym, a także zagraniczne ścieżki krajowe.
7. O przyznaniu dodatkowego wsparcia i jego zakresu decyduje pracownik odpowiedniego
CTT/CIiTT Partnera Konsorcjum lub Lider Projektu.
8. Dodatkowe wsparcia, określone w §6 ust. 6 może być udzielone do 31 stycznia 2019 lub
do wyczerpania środków.

§7 Prawa i obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca ma obowiązek realizować zadania, w szczególności dotyczące prac B+R, zgodnie
z zapisami Wniosku o objęcie wsparciem.
2. Rozliczanie kwoty dofinansowania następuje na podstawie przedłożonych dokumentów
finansowych posiadających moc dowodów księgowych.
3. Każdy wydatek jest akceptowany przez właściwego CTT/CIiTT Partnera Konsorcjum.
4. Wykonawca realizuje wydatki zgodnie z harmonogramem i budżetem przedstawionym we
Wniosku o objęcie wsparciem.
5. Wykonawca przedkłada w odpowiednim CTT/CIiTT Partnera Konsorcjum dokument księgowy
potwierdzający dokonanie zakupu, a odpowiedni CTT/CIiTT Partner Konsorcjum dokonuje
płatności po uzyskaniu zgody osoby odpowiedzialnej za dysponowanie środkami projektu.
6. Obowiązkiem Wykonawcy jest dokonywanie wydatków zgodnie z przepisami mającymi
zastosowanie u każdego z Partnerów Konsorcjum wynikającymi z zapisów ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz stosowania zasady konkurencyjności i dołączanie dowodów
stosowania w/w zasad, a w szczególności:
a. wniosków składanych do Działu Zamówień Publicznych odpowiedniego Partnera
Konsorcjum;
b. wydruków publikacji zapytań ofertowych i wyników przeprowadzenia trybu
konkurencyjnego na stronie internetowej odpowiedniego Partnera Konsorcjum;
c. dokumentacji związanej z wyborem wykonawców w trybie konkurencyjnym (skan
protokołu wyboru opublikowanego na stronie internetowej odpowiedniego Partnera
Konsorcjum);
d. umów zawartych z wykonawcami.
7. Wykonawca deklaruje, iż jego działania ukierunkowane są na uzyskanie wyników naukowych,
które posłużą komercjalizacji prac B+R oraz zobowiązuje się aktywnie wspierać odpowiedniego
Partnera Konsorcjum w procesie ich komercjalizacji.
8. Wykonawca deklaruje, że prace B+R, które wykona w ramach uzyskanego wsparcia
ukierunkowane są na stworzenie produktu lub usługi na tyle gotowej do komercjalizacji, aby
wzbudzić zainteresowanie potencjalnego nabywcy/partnera rynkowego.
9. Wykonawca przedstawia w odpowiednim CTT/CIiTT Partnera Konsorcjum informację
o postępie wykonywanych prac B+R w postaci raportu miesięcznego, którego wzór stanowi
Załącznik nr 2, do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy raport, aż do
momentu poniesienia wszystkich założonych kosztów i całkowitego rozliczenia, które ma
nastąpić nie później niż do 31 grudnia 2018 r.
10. Wykonawca deklaruje uczestnictwo w minimum 2 spotkaniach naukowo-biznesowych w skali
całego projektu, które organizowane będą nie częściej niż 1 raz w roku.

§8 Prawa i obowiązki Partnerów Konsorcjum
1. CTT/CIiTT każdego z Partnerów Konsorcjum zobowiązuje się do pokrycia kosztów w ramach
przyznanego wsparcia w wysokości od 80% do 100% wartości netto zobowiązań w ramach
ustalonych kategorii kosztów, o ile są one zgodne z zatwierdzonym Wnioskiem o objęcie
wsparciem.
2. Lider Konsorcjum sprawuje nadzór nad prawidłowością dokonywanych wydatków.
3. CTT/CIiTT każdego z Partnerów Konsorcjum deklaruje obsługę administracyjną projektu
Inkubator Innowacyjności+.
4. CTT/CIiTT każdego z Partnerów Konsorcjum ma prawo odmówić zapłaty na podstawie
przedstawionego dokumentu księgowego, jeśli wydatek jest niezgodny z harmonogramem
i budżetem przedstawionym we Wniosku o objęcie wsparciem z zastrzeżeniem §5 ust.6.
5. CTT/CIiTT każdego z Partnerów Konsorcjum w wypadku rażącego naruszania przez
Wykonawców zapisów Regulaminu lub niewywiązywania się z obowiązków ma prawo
zrezygnować z finansowania prac B+R oraz żądać zwrotu poniesionych kosztów.

§9 Zasady zachowania poufności
Wszystkie zgłoszenia prac B+R dokonywane w ramach Konkursu są traktowane jako poufne i nie będą
wykorzystane poza nim bez wiedzy i zgody jego Uczestników.

§10 Procedura odwoławcza
1. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wycofania złożonego Wniosku o objęcie wsparciem
na każdym etapie Konkursu do momentu podpisania Umowy na prace badawcze.
2. W przypadku negatywnej oceny Wniosku o objęcie wsparciem Uczestnik konkursu może się
odwołać do Komisji Inwestycyjnej w terminie 14 dni od dnia uzyskania pisemnej informacji
o wyniku oceny.
3. Odwołanie, o którym mowa w ust. 2 powinno być złożone w formie pisemnej i zawierać: imię,
nazwisko Uczestnika konkursu, dokładny adres, jak również uzasadnienie.
4. Komisja Inwestycyjna rozpatruje odwołanie w okresie do 1 miesiąca od daty jego wpływu do
Przewodniczącego Komisji Inwestycyjnej.
5. O wyniku postępowania odwoławczego Uczestnik konkursu zostanie powiadomiony pisemnie.
6. Decyzja Przewodniczącego Komisji Inwestycyjnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.

§11 Pozostałe postanowienia
1. Komisja Inwestycyjna może wprowadzić dodatkowe kryteria oceny i nadawać interpretację
szczegółową zapisom Regulaminu. Zmiana Regulaminu każdorazowo zostanie ogłoszona na
stronie internetowej CTT/CIiTT każdego z Partnerów Konsorcjum. Zmiany Regulaminu
wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej CTT/CIiTT każdego
z Partnerów Konsorcjum.
2. W przypadkach nieuwzględnionych w Regulaminie obowiązują wytyczne MNiSW dotyczące
programu „Inkubator Innowacyjności+”, przepisy prawa polskiego oraz regulacje wewnętrzne
każdego z Partnerów Konsorcjum.
3. Regulamin obowiązuje przez czas realizacji projektu Inkubator Innowacyjności +.

Lista załączników:
Załącznik nr 1 – wzór Wniosku o objęcie wsparciem
Załącznik nr 2 – wzór Raportu „Informacja o postępie wykonywanych prac”
Załącznik nr 3 – wzór Umowy na prace badawcze
Załącznik nr 4 – Regulamin Komisji Inwestycyjnej

