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Perspektywa 2014–2020 powoli dobiega koń-
ca, tym razem więc nasi pracownicy wyjaśnia-
ją, co należy zrobić, aby z sukcesem zakończyć 
projekt. Zamieszczone w poradniku artyku-
ły pomogą zrozumieć zasady komercjalizacji 
wyników prowadzonych prac B+R, szerokiego 
rozpowszechniania wyników badań oraz spraw-
nego rozliczania projektów.

Niedawno wspólnie świętowaliśmy w cza-
sie Dni Otwartych Funduszy Europejskich. 
Zaprezentowanych zostało wiele inspirują-
cych projektów, a mieszkańcy nie tylko Ślą-
ska, ale całej Polski, kolejny raz przekonali się, 
jak wiele zyskują dzięki unijnym środkom. Te-
raz przed nami zaplanowany na 14–20 listo-
pada 2022 r. 
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, któ-
ry jak zwykle będzie obfitował w spotkania 
z przedstawicielami firm, instytucjami otocze-
nia biznesu, naukowcami. Najistotniejsza bę-
dzie wymiana doświadczeń oraz wspieranie 
kreatywności. W ramach ŚTP zaplanowaliśmy 
warsztaty dla przedsiębiorców umożliwiające 
sprawne przebrnięcie przez kwestie związane 
z wprowadzaniem zmian do umowy, rozlicza-
niem projektu oraz oferujące praktyczne po-
rady dotyczące LSI.

Nadchodzi czas przemian. Przeobrażenie re-
gionu, odchodzenie od paliw kopalnych 
w energetyce  i gospodarce oraz wdrożenie 
neutralności klimatycznej to wyzwania, któ-
rym wspólnie będziemy musieli sprostać.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla  
Śląskiego wynosi 2,1 mld euro. Z tego ponad 
700 mln euro przeznaczonych zostanie dla 
przedsiębiorstw na realizację projektów zwią-
zanych z regionami górniczymi. To środki ma-
jące na celu łagodzenie skutków przemian 
gospodarczych, umożliwiające dywersyfika-
cję działalności przedsiębiorstw. Skierowane 
nie tylko do mikro-, małych i średnich firm, ale 
także do dużych. To środki mające umożliwić 
ochronę miejsc pracy, wykorzystanie poten-
cjału badawczo-rozwojowego oraz gospo-
darczego naszego regionu. Mamy nadzieję, iż 
podejmowane wspólnie przez wszystkie stro-
ny działania pozwolą nam spokojnie spojrzeć 
w przyszłość.

Zaczynamy
transformację
Śląskiego

Krzysztof Spyra
Dyrektor 
Śląskiego Centrum 
Przedsiębiorczości
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Zanim znikną 

kopalnie

Do Polski wkrótce trafią środki z Funduszu Sprawiedliwej  
Transformacji, przeznaczone na łagodzenie skutków społecz-
nych i gospodarczych związanych z przystosowaniem regio-
nów górniczych do wymagań Europejskiego Zielonego Ładu.  
Województwo śląskie otrzyma 2,1 mld euro.
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Zgodnie z umową społeczną, zawartą przez rząd 
z sektorem węglowym w 2021 r., kopalnie wę-
gla kamiennego będą sukcesywnie wygaszane do 
2049 r. Tymczasem w Polsce w nich oraz w kopal-
niach węgla brunatnego zatrudnionych jest 155 
tys. osób – najwięcej spośród wszystkich państw 
członkowskich Unii Europejskiej. 80% pracowni-
ków górnictwa pracuje w województwie śląskim, 
co stanowi 5% ogólnego zatrudnienia w naszym 
regionie. W niektórych powiatach województwa 
śląskiego kopalnie są dominującym pracodawcą. 
Trafia tam jeden na pięciu pracujących dorosłych. 
Sektor górniczy to jednak nie tylko kopalnie, ale 
też od 96 do 130 tys. miejsc pracy pośrednio 
związanych z branżą wydobywczą węgla. Znaczna 
ich część znajduje się na Śląsku.

Środki europejskie pozwolą na zmianę rodzaju 
gospodarki z wysokoemisyjnej na zeroemisyjną. 
Szczególna waga przykładana jest do zachowania 
ciągłości zatrudnienia, a także dbałości o środo-
wisko, w którym żyjemy. Działania sfinansowane 
w ramach FST umożliwią stworzenie alternatyw-
nych gałęzi gospodarki i zapewnią miejsca pracy 
tym osobom, które je stracą w wyniku stopniowe-
go zamykania kopalń. Wsparcie otrzymają podre-
giony: katowicki, bielski, tyski, rybnicki, gliwicki, 
bytomski oraz sosnowiecki.

Perspektywa 2021-2027 to okres, w którym 
ogromne znaczenie będzie miał proces sprawie-
dliwej transformacji. Już teraz, planując przed-
sięwzięcia inwestycyjne, właściciele firm mogą 
mieć na względzie potrzeby naszego regionu. 
Istotna stanie się realizacja zadań na obszarach 
górniczych, gdzie pobudzenie przedsiębiorczo-
ści ma prowadzić do tworzenia nowych miejsc 
pracy. W przypadku inwestycji produkcyjnych 
firmy powinny tak kształtować nowe proce-
sy, aby w jak największym stopniu opierały się 
one o gospodarkę obiegu zamkniętego. Priory-
tetowe będą projekty mające na celu rozwój ni-
skoemisyjnych działalności, w szczególności 
w ramach regionalnych specjalizacji technolo-
gicznych. Dla naszego regionu, uzależnionego 
od paliw kopalnych, ważne są również inwesty-
cje w odnawialne źródła energii. 

Najbliższy okres będzie kluczowy dla przedsię-
biorstw świadczących usługi na rzecz branży 
górniczej. To czas, w którym powinny dążyć do 
realizacji inwestycji mających na celu dywersyfi-
kację, czyli zmianę profilu działalności. Pierwsze 
konkursy uruchomimy w 2023 r. Zachęcam do 
efektywnego wykorzystania środków przyzna-
nych naszemu regionowi. Są one przeznaczone 
na wsparcie przedsiębiorstw, w szczególności 
z sektora MŚP, podlegających procesowi trans-
formacji.

Elżbieta Kabelis
Zastępca Dyrektora 
Śląskiego Centrum 
Przedsiębiorczości
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Cel szczegółowy: Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia 
wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę 
i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów 
Unii na 2030 r. w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku 
neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do 2050 r. w oparciu 
o porozumienie paryskie (FST) 

• podregiony: katowicki, sosnowiecki, tyski, bytomski, gliwicki,      
   rybnicki, bielski 
• mieszkańcy, pracownicy i przedsiębiorcy

• rozwój wysokich technologii dla osiągnięcia neutralności 
   klimatycznej
• inwestycje produkcyjne i logistyczne (zmiana profilu działalności,    
   wprowadzenie neutralnych dla klimatu produktów, usług,  
   procesów, stworzenie lub utrzymanie miejsc pracy, zdobycie    
   nowych rynków) 

• zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych (w tym wody) 
   w procesach produkcyjnych  
• wdrożenie czystych technologii redukujących masę odpadów 
   lub zapobiegających ich powstawaniu
• zwiększenie recykl ingu i upcyklingu materiałów 
• efektywne gospodarowanie zasobami 
• ograniczenie zużycia energii w procesach produkcyjnych

• wzmocnienie potencjału rozwojowego i konkurencyjności MŚP

określa strategię korzystania z funduszy unijnych 

Cel (CP6): „Umożliwienie regionom i obywatelom łagodzenia 
społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji 
w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu”
 
• 6 regionów szczególnie narażonych na negatywne skutki transformacji: 
   śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, lubelskie, małopolskie  

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST)
nowy element Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji

• łagodzi skutki procesów transformacji
• dąży do gospodarki neutralnej dla klimatu
• wspiera zmiany profilu gospodarczego, obniżenie emisyjności, 

efektywność energetyczną oraz badania naukowe, innowacje   
i konkurencyjność

Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji
zestaw narzędzi finansowych

 • wsparcie dla regionów górniczych w celu 
złagodzenie społecznych skutków rezygnacji 
ze spalania paliw kopalnych
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Europejski Zielony Ład
długoterminowa strategia Unii Europejskiej

• całkowite odejście od spalania paliw 
    kopalnych do 2050 r.

 2

Projekt programu Fundusze 
Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
Priorytet VIII Śląskie w transformacji

Umowa Partnerstwa
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Z kwoty 2,1 mld euro, którą Fundusz Spra-
wiedliwej Transformacji przeznaczył dla 
Śląskiego, planuje się, że ok. 700 mln euro 
zostanie rozdysponowane – dzięki po-
średnictwu Śląskiego Centrum Przedsię-
biorczości – na pomoc dla firm z naszego 
województwa. Wsparte zostaną działania 
związane z łagodzeniem skutków transfor-
macji gospodarczej, mające na celu: dy-
wersyfikację działalności przedsiębiorstw, 
wdrażanie innowacyjnych produktów, 
usług i procesów oraz prace badawczo-
-rozwojowe. Przedsięwzięcia będą musiały 
prowadzić również do ochrony istniejących 
oraz tworzenia nowych miejsc pracy, a tak-
że służyć procesowi dekarbonizacji i wpi-
sywać się w nową politykę klimatyczną 
Unii Europejskiej. Dofinansowanie udzie-
lane będzie nie tylko sektorowi MŚP, ale 
również dużym przedsiębiorstwom.

W przypadku firm z branży górniczej i około-
górniczej, które ze względu na wielkość za-
trudnienia mają szczególny wpływ na lokalne 
społeczności, zaplanowano także wsparcie 
dużych projektów. Terytorialny Plan Sprawie-
dliwej Transformacji Województwa Śląskiego 
przewiduje inwestycje w istniejących zakła-
dach. Pozwoli to na dywersyfikację działań 
przedsiębiorstw i, co za tym idzie, ochronę 
miejsc pracy zagrożonych likwidacją w związ-
ku z zamykaniem na Śląsku kopalń węgla ka-
miennego.

Transformacja regionu będzie sprawiedliwa, je-
śli w jej planowaniu wezmą udział wszystkie 
zainteresowane strony. Tylko w procesie dialo-
gu możemy wypracować spójną wizję na przy-
szłość.

Jakub Chełstowski
Marszałek
Województwa Śląskiego

8



Darth Vader
promował
fundusze 

unijne

Największą atrakcją tegorocznych Dni Otwartych Funduszy 
Europejskich była LEMoniada. Nie chodzi o napój, a o futuro-
logiczny piknik, który odbył się w chorzowskim Planetarium. 
Uświetniły go m.in. roboty humanoidalne i łaziki marsjańskie.
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Wydarzenia w województwie śląskim zaplanowano 
w 18 lokalizacjach. Można było wziąć udział w rowe-
rowej przejażdżce po Żelazną Klapsznitę w Jastrzębiu-
-Zdroju czy posmakować regionalnej kuchni w Rudzie 
Śląskiej. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się LEMoniada 2022 
– piknik futurologiczny poświęcony robotyce, sztucznej 
inteligencji i twórczości Stanisław Lema, zorganizowany 
w zmodernizowanej siedzibie Planetarium Śląskiego. 

– Dzień dobry. Cieszę się, że cię widzę – witał wchodzą-
cych  gości robot humanoidalny. Gdy zauważył, że ktoś 
wyciąga telefon, rzucał: – Chcesz sobie zrobić ze mną 
zdjęcie? Świetnie! 

– Pierwszy raz miałem kontakt z takim robotem i w gło-
wie mi się nie mieści, jak człowiek mógł coś takiego wy-
myślić – mówił Wojtek, jeden z odwiedzających.

Z inteligentnymi maszynami można było sobie nie tyl-
ko zrobić zdjęcie, ale także przybić piątkę, podobnie jak 
ze szturmowcami z „Gwiezdnych Wojen”. Oprócz białych 
żołnierzy można było podziwiać Dartha Vadera, robo-
ta R2D2 oraz wystawy mieczy świetlnych i statków ko-
smicznych.

Tegoroczna edycja DOFE była już dziewiątą w historii. 
Odbyła się między 7 a 9 października br. na terenie Cho-
rzowa, Rudy Śląskiej, Jaworzna, Katowic, Gliwic i wielu 
innych miast. Akcja jest częścią szerszej kampanii #EU-
inmyregion, prowadzonej przez Komisję Europejską. 
Pozwala bliżej poznać różnorodność projektów realizo-
wanych dzięki pomocy dotacji unijnych.
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– Bardzo się cieszę, że ten obiekt żyje, że wrócił na 
swoje godne miejsce i jest wizytówką nie tylko re-
gionu, ale i całego kraju. Takie projekty w najbliż-
szym czasie będą się rozwijały bardzo dynamicznie 
– mówił Marszałek Województwa Śląskiego Jakub 
Chełstowski, otwierając pierwszą LEMoniadę.

W Planetarium odbyła się także debata oksfordzka. 
Uczniowie śląskich liceów rozprawiali m.in. o tym, czy 
województwo śląskie, dzięki funduszom unijnym, zre-
alizowało już wszystkie swoje kluczowe projekty czy 
też coś jeszcze do zrobienia w najbliższych latach.

Stefan Janta, dyrektor Planetarium, stwierdził, że 
cieszy się, iż udało się przy wsparciu Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Śląskiego zorganizo-
wać piknik. – Życzę wszystkim dobrej zabawy, bo 
atrakcji i miejsc aktywności jest w Planetarium Ślą-
skim naprawdę wiele – dodał.

I rzeczywiście atrakcji nie zabrakło. Poza tymi już 
wspomnianymi były także: warsztaty dla dzie-
ci z konstruowania robotów, stanowiska z grami 
planszowymi, wystawa starych komputerów, stre-
fa obserwacji nieba i interaktywna wystawa „Misja 
po Układzie Słonecznym”. W konferencji prasowej 
z udziałem robota humanoidalnego Sophia, który 
ma obywatelstwo Arabii Saudyjskiej, uczestniczył 
Marszałek Jakub Chełstowski.
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Z kolei na rynku w Chorzowie wspólnie malowaliśmy 
flagę Unii Europejskiej, a w Muzeum Hutnictwa zorgani-
zowano zwiedzanie wystawy „Królestwo żelaza”. Odbyło 
się ono w towarzystwie byłych pracowników, nie tylko 
chorzowskich hut, którzy zapewniali kontakt z żywą hi-
storią.

Muzeum Hutnictwa zostało sfinansowane przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego, podobnie jak Biblioteka Ficinus w Rudzie 
Śląskiej. Jej budynek to część zabytkowego osiedla 
robotniczego zrewitalizowanego w ramach projektu 
„Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku ko-
lonii robotniczej Ficinus w Rudzie Śląskiej”.

W bibliotece czytelnicy spotkali się z Markiem Szoł-
tyskiem, pisarzem, felietonistą, podróżnikiem i histo-
rykiem. Autor, oprócz opowiadania o zawiłościach 
i pięknie kultury śląskiej, zaprezentował też wiele cie-
kawych historycznych przedmiotów – stare śląskie 
zabawki i unikatowe fotografie. W Bibliotece Fici-
nus można było również zwiedzić wystawę muzeal-
ną „W dawnej śląskiej kuchni”. Najmłodsi wzięli udział 
w warsztatach artystycznych „Zbuduj sobie domek”.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich po raz kolejny cie-
szyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających 
i z pewnością poszerzyły wiedzę dotyczącą tego, co 
w województwie śląskim udało się stworzyć dzięki po-
mocy środków unijnych.
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Bądź zaradny, 
nie siedź w domu

ŚTP organizowany jest już od 2008 r. Aktualnie odby-
wa się w 170 krajach na całym świecie. Co roku w li-
stopadzie instytucje oraz firmy organizują bezpłatne 
szkolenia, warsztaty, debaty i kampanie promocyjne 
dotyczące zakładania i rozwijania własnej działalności 
gospodarczej, budowania sieci kontaktów czy two-
rzenia i rozwijania startupów. Poruszane są również 
zagadnienia związane z powrotem na rynek pracy, 
negocjacjami z pracodawcą czy budowaniem własnej 
marki.
Tegoroczna edycja ŚTP odbędzie się 14–20 listo-
pada i jest już piętnastą w historii. Po raz kolejny 
rolę Koordynatora Regionalnego Światowego Tygo-
dnia Przedsiębiorczości pełni Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego. Dzisiaj jeszcze trudno po-
wiedzieć, ile podmiotów włączy się w tę edycję, po-
nieważ nabór trwa.
– Partnerem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 
w Polsce może zostać: instytucja publiczna, przedsię-
biorstwo, instytucja państwowa, organizacja pozarzą-
dowa, uczelnia wyższa, szkoła lub osoba prywatna. 
Warunkiem nadania podmiotowi tytułu Partnera ŚTP 
jest zorganizowanie minimum jednego wydarzenia 
w ramach ŚTP w danym roku – tłumaczy Joanna Two-
ruszka, jedna z koordynatorek.  

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący świa-
domy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. 
W tym roku w województwie śląskim można się spodziewać co najmniej 50 wydarzeń 
zorganizowanych przez Partnerów. Nabór trwa!



14

– Wydarzenie musi tematycznie wiązać się z szeroko 
pojętą promocją przedsiębiorczości. Spodziewamy się 
dużego zainteresowania Partnerów. Rejestracja wyda-
rzeń będzie trwać do ostatnich dni przed obchodami 
tygodnia.

ŚCP zaprasza na warsztaty!

Chcesz zostać Partnerem?
Interesujesz Cię przedsiębiorczością?
Odwiedź stronę: 
tydzienprzedsiebiorczosci.pl

W tym roku w województwie śląskim planowane są 
m.in. spotkania z informacjami dla początkujących 
przedsiębiorców, z przedstawicielami ZUS i powiato-
wych urzędów pracy. Będzie można również porozma-
wiać z mentorami i zasięgnąć informacji o rozwijaniu 
działalności gospodarczej, internacjonalizacji usług czy 
możliwości uzyskania dotacji unijnych. Zorganizowane 
też zostaną eventy w szkołach i na uczelniach, adreso-
wane do ludzi młodych zastanawiających się nad wy-
borem ścieżki zawodowej.

14 listopada 2022 r. – online
16 listopada 2022 r. - stacjonarnie 

Tematyka warsztatów – realizacja projektów:
l  aneksy do umów
l	 przesy łanie dokumentów 
 drogą elektroniczną do ŚCP
l	 zamówienia publiczne 
 w ramach projektu
l  praktyczne porady dotyczące LSI 
 - wniosek o płat ność oraz kontrola 
 i monitoring projektu 

O rekrutacji poinformujemy na początku 
listopada, m.in. na naszej stro nie 
scp-slask.pl i profilu na portalu Face book.

http://tydzienprzedsiebiorczosci.pl
http://scp-slask.pl
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Ostatnia prosta 
w projektach B+R
Za Tobą ogrom pracy — innowacyjne eksperymenty, skomplikowane badania. Aby 
projekt zakończył się pełnym sukcesem, a dofinansowanie zostało wypłacone 
bez korekt, zwróć szczególną uwagę na kilka kwestii. Niezwykle istotna jest 
odpowiednia komercjalizacja wyników prac B+R i przygotowanie najlepszej metody 
wprowadzenia stworzonych rozwiązań do gospodarki. Nie zapominaj także o szerokim 
rozpowszechnianiu wyników badań. Podpowiemy, jak zrobić to zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w projektach unijnych. 
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Definicje oraz inne informacje 
na temat ujęcia prac rozwojowych 
w księgach rachunkowych 
znajdziesz w „Międzynarodowych 
standardach rachunkowości” (MSR 
nr 38), a także Ustawie z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości 
(art. 3 ust. pkt 14).

Wyjątek od reguły
Prototyp lub projekt pilotażowy 
może być wykorzystywany do  
celów komercyjnych tylko  
wówczas, gdy z konieczności jest 
produktem końcowym, a jego  
produkcja jest zbyt kosztowna,  
aby służył on jedynie do demon-
stracji i walidacji. Zajrzyj do  
Rozporządzenia Komisji (UE)  
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. (art. 2 pkt 85–86).

Prototyp, stworzony specjalnie na potrzeby realiza-
cji projektu, nie powinien być wprowadzony do obrotu 
handlowego i nie powinien być dostępny jako seryjny 
produkt. Ma on jedynie służyć w działaniach testowych 
czy demonstracyjnych, związanych z projektem. W ra-
mach prac rozwojowych można ująć zadania związane 
z uruchomieniem pierwszej produkcji, np. wyproduko-
wanie kilku prototypów urządzenia i przetestowanie 
ich u docelowych użytkowników. Należy mieć jednak 
na uwadze, że ta pierwsza produkcja nie może przy-
nieść korzyści finansowych.

Nie komercjalizuj prototypu

Zwróć uwagę na księgi rachunkowe
Do wartości niematerialnych i prawnych podlegających 
kwalifikowalności mogą zostać zaliczone koszty prac roz-
wojowych. 

Prace rozwojowe obejmują m.in.:
• projektowanie, wykonanie i testowanie prototypów 
i modeli doświadczalnych (przed ich wdrożeniem do pro-
dukcji seryjnej lub użytkowania)
• projektowanie narzędzi, przyrządów do obróbki, form 
i matryc z wykorzystaniem nowej technologii
• projektowanie, wykonanie i funkcjonowanie linii pi-
lotażowej, której wielkość nie umożliwia prowadzenia 
ekonomicznie uzasadnionej produkcji przeznaczonej 
na sprzedaż
• projektowanie, wykonanie i testowanie wybranych 
rozwiązań w zakresie nowych lub udoskonalonych ma-
teriałów, urządzeń, produktów, procesów, systemów lub 
usług.

Pamiętaj, że prace te muszą zostać ujęte w księgach 
rachunkowych i uznane za zakończone. Następny etap 
to podjęcie decyzji o wdrożeniu. Niezbędne jest także 
wysokie prawdopodobieństwo zwrócenia się kosztów 
z uzyskanych przychodów, co zostanie sprawdzone na 
podstawie analizy opłacalności. Z tego wynika, że je-
śli nie ujmiesz w ewidencji wartości niematerialnych 
i prawnych wyników prac B+R, w trakcie kontroli ŚCP 
zostanie to uznane za brak pozytywnego ukończenia 
prac rozwojowych. 

Tym samym nie będziesz gotów do komercjalizacji wy-
ników badań, a to jest sprawdzane przez pracowników 
ŚCP, gdyż stanowi warunek konieczny do potwierdzenia 
prawidłowości realizacji projektu zgodnie z założeniami 
RPO WSL, zasadami konkursu, w ramach którego pro-
jekt otrzymał dofinansowanie, oraz umową o dofinanso-
wanie projektu.

https://www.pkfpolska.pl/msr-mssf-%E2%80%93-obowiazujace-od-12-05-2020-4806
https://www.pkfpolska.pl/msr-mssf-%E2%80%93-obowiazujace-od-12-05-2020-4806
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19941210591/U/D19940591Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19941210591/U/D19940591Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19941210591/U/D19940591Lj.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20170710&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20170710&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20170710&from=GA
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Przed zakończeniem realizacji projektu badawczego 
konieczne jest również przeprowadzenie analizy uzy-
skanych efektów w kontekście ich komercyjnego wy-
korzystania. Założenia przyjęte na początku realizacji 
projektu, określone w ramach wniosku o dofinansowa-
nie, muszą zostać skonfrontowane z faktycznymi wyni-
kami. Należy wziąć pod uwagę wszystkie zmiany, które 
nastąpiły w projekcie, a także nowe uwarunkowania 
rynkowe, i sprawdzić opłacalność wdrożenia wyników 
prac B+R. W zależności od specyfiki projektu anali-
za opłacalności może zawierać odniesienie do otocze-
nia społeczno-gospodarczego, konkurencji na rynku, 
analizę organizacyjną i techniczną wdrożenia projektu, 
analizę finansową. Nie zapomnij o podsumowaniu roz-
ważań i wnioskach. Pamiętaj, że efektem końcowym 
powinno być zwiększenie konkurencyjności.

Taki sposób opracowania analizy umożliwi uzyska-
nie pełnego obrazu szans i zagrożeń dla wdrożenia 
innowacji na rynek, a co za tym idzie – pozwoli zwe-
ryfikować możliwość komercjalizacji wyników zakoń-
czonych prac badawczo-rozwojowych. Zapewni też 
pracownikom ŚCP prawidłową ocenę wiarygodności 
przedstawionych danych.

Przeprowadź analizę wyników badań

Jeśli zaczniesz działać dopiero pod koniec trzy-
letniego okresu komercjalizacji, może się okazać, 
że jest już za późno. Skutek braku osiągnięcia 
założonych celów oraz uzyskania przychodów 
wynikających z komercjalizacji będzie nega-
tywny dla firmy, ponieważ, zgodnie z postano-
wieniami umowy o dofinansowanie, poniesiesz 
konsekwencje wynikające z takiego działania. 
Będzie nimi konieczność zwrotu części lub cało-
ści otrzymanego dofinansowania.

Na pewno zdajesz sobie sprawę, że przy prowadze-
niu firmy często istotny jest czas reakcji. Ta reguła do-
tyczy także okresu komercjalizacji. Powinieneś wtedy 
udowodnić przygotowanie techniczne, organizacyj-
ne i kadrowe do wdrożenia wyników prac badaw-
czo-rozwojowych. Będziesz musiał przedstawić nam 
niezbędną dokumentację dotyczącą podjętych dzia-
łań i uzyskanych przychodów, wynikających z wdro-
żenia wyników praca B+R. Twoją firmę odwiedzą też 
nasi pracownicy i na miejscu skontrolują, czy wszyst-
ko przebiega prawidłowo. 

Działaj szybko

Krzysztof Lorenc
Kierownik 
Wydziału Kontroli
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W ciągu trzech lat od zakończenia realizacji projektu 
musisz rozpowszechnić wyniki przeprowadzonych ba-
dań. Należy to zrobić w sposób wskazany we wniosku, 
umowie o dofinansowanie oraz dokumentacji konkur-
sowej. Jeśli nie spełnisz tego warunku, stracisz prawo 
do premii procentowej, zwiększającej intensywność 
udzielonej pomocy, i będziesz musiał zwrócić część 
otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. 

Pamiętaj, że jesteś zobowiązany do niezwłocznego 
przekazania nam sprawozdania wraz z dokumentami 
potwierdzającymi szerokie rozpowszechnienie wyni-
ków prac badawczo-rozwojowych. Będzie ono zwery-
fikowane przez pracowników ŚCP, gdy zostaniesz o to 
poproszony lub po zakończeniu projektu. 

Weź udział w konferencji naukowej

Konferencje są bardzo dobrą formą wymiany doświad-
czeń, ponieważ od razu, w trakcie dyskusji następującej 
po referatach, prezentacjach czy wygłoszonych komu-
nikatach, poznasz zdanie innych osób na temat prze-
prowadzonych w firmie prac badawczych. 

Pamiętaj, że niezależnie od tego, czy wydarzenie bę-
dzie nazwane konferencją, kongresem czy sym-
pozjum, musi mieć ono charakter naukowy lub 
techniczny, co oznacza, że będą w nim uczestniczyć 
grupy naukowców reprezentujących uczelnie i jed-
nostki naukowe lub techniczne i referować kwestie 
związane z dziedziną wiedzy pokrewną zakresowi 
Twojego projektu. Po konferencji zwykle następuje 
publikacja przedstawionych materiałów. To niezwy-
kle istotne, ponieważ w ten sposób wyniki badań do-
trą do szerszego grona odbiorców. 

Udostępnij wyniki prac

Niezależnie od tego, jaki sposób 
rozpowszechniania wyników 
wybierzesz, zawsze pamiętaj 
o konieczności udokumentowania 
tych działań, a także o obowiązku 
informowania o projekcie 
i promowania go.

Wyniki prac badawczych 
możesz rozpowszechniać:
• podczas konferencji naukowych i technicznych
• w publikacjach w czasopismach naukowych i tech- 
 nicznych
• za pośrednictwem ogólnodostępnych baz danych,
• poprzez udostępnianie oprogramowania bezpłat- 
 nego lub oprogramowania z licencją otwartego do- 
 stępu.
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Koniecznie odnotuj i udokumentuj ten fakt, przeka-
zując do ŚCP sprawozdanie z odbytych konferen-
cji. Natomiast o samym udziale w konferencji może 
świadczyć np. wydrukowany program, w którym po-
jawiły się nazwiska uczestników oraz tytuły ich refe-
ratów. Pamiętaj, aby takie dokumenty również nam 
przedstawić. Dobrą praktyką jest zadbanie o to, by ty-
tuł Twojego wystąpienia jasno wskazywał, z jakim pro-
jektem jest związane.
 
Opublikuj wyniki badań
Poza drukiem materiałów pokonferencyjnych masz 
jeszcze inne możliwości potwierdzenia prezentacji wy-
ników prac B+R. Pierwszą jest publikacja w czaso-
pismach naukowych lub technicznych widniejących 
w wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Pamiętaj, że 
muszą one być związane z branżą, w której realizowa-
ny jest projekt. Przygotuj egzemplarze do kontroli albo 
zapewnij elektroniczny dostęp do materiałów. 

Druga to publikacje za pośrednictwem ogólnodo-
stępnych baz danych, oprogramowania bezpłatne-
go lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu. 
Sprawdź, czy strona, na której zamierzasz opublikować 
wyniki, jest związana z dziedziną dotyczącą projektu 
oraz czy jest dostępna dla wszystkich zainteresowa-
nych. Istnieją serwisy udostępniające wersje elektro-
niczne wyników prac w oparciu o licencje otwarte. To 
Beneficjent podejmuje decyzję o sposobie publikacji 
i wyborze bazy danych. Przykładowo można wskazać 
publikacje na takich portalach jak zenodo.org  
lub openaire.eu.

Uważaj!
Publikacja na własnej stronie 
internetowej nie zostanie uznana 
za szerokie rozpowszechnianie 
wyników badań.

Zwróć uwagę
na księgi
rachunkowe

Przeprowadź
analizę wyników
badań

Weź udział
w konferencji
naukowej

Opublikuj
wyniki badań

Działaj szybkoNie komercjalizuj
prototypu

Udostępnij
wynik prac

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych
http://zenodo.org
http://openaire.eu


Zaplanuj  
przyszłoroczny sylwester
Niezależnie od tego, czy spędzisz go w Nowym Jorku, Barcelonie czy we własnym 
ulubionym fotelu, powinien być dla Ciebie czasem relaksu. Chcemy Ci to ułatwić, więc 
przypominamy, że wydatki w projektach mogą zostać uznane za kwalifikowalne tylko  
do 31 grudnia 2023 r.
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Agnieszka Mieszczok
Kierownik Wydziału Rozliczeń

Jeżeli nie poniesiesz wydatków w wymaganym czasie, zostaną one 
uznane za niekwalifikowalne. Musisz też złożyć w odpowiednim termi-
nie wniosek o płatność końcową. Zgodnie z Umową o dofinansowanie 
masz na to 25 dni od dnia zakończenia realizacji projektu. Datę tę znaj-
dziesz we wniosku o dofinansowanie. Gdy zostaniesz poproszony przez 
opiekuna projektu o uzupełnienia lub wyjaśnienia, zrób to w najkrót-
szym możliwym terminie. Na początku 2024 r. będą wyłącznie rozlicza-
ne i wypłacane wnioski o płatność końcową.
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Wszystkie wydatki kwalifikowalne muszą zostać poniesione 
najpóźniej w dniu zakończenia projektu. Zgodnie z paragra-
fem 4 Umowy o dofinansowanie warunkiem kwalifikowal-
ności wydatków założonych we wniosku o dofinansowanie 
projektu jest ich zrealizowanie, nabycie, dostawa, odbiór, 
a także poniesienie najpóźniej w dniu zakończenia realizacji 
projektu. Gdy terminem zakończenia realizacji projektu jest 
31 grudnia 2023 r., właśnie do tego dnia należy ponieść 
wydatki, aby mogły zostać uznane za kwalifikowalne.
 
 Konieczność dotrzymania tego terminu wynika z wy-
mogu przekazania dokumentacji przez ŚCP Komisji Eu-
ropejskiej. ŚCP może przedłożyć instytucji certyfikującej 
wyłącznie te wydatki, dla których potwierdzi kwalifikowal-
ność i wypłaci wniosek o płatność.
Dlatego uważnie sprawdź:
• czy przekazujesz kompletne dokumenty
• czy wniosek o płatność zawiera wszystkie załączniki
• czy dołączyłeś wymagane wyjaśnienia.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014–2020
Rozdział 6.1 pkt 3 

Końcową datą kwalifikowalności 
wydatków jest 31 grudnia 2023 r.

Jeśli termin zakończenia realizacji wskazany we 
wniosku o dofinansowanie to 31 grudnia 2023 r., 
wydatki poniesione po tym terminie będą uznane 

za niekwalifikowalne.

Zaplanuj  
przyszłoroczny sylwester
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Wplacówce dostrzeżone zostały rosnące wymagania klien-
tów związane m.in. z zakresem diagnostyki, dokumentacją 
i monitorowaniem zmian jaskrowych, diagnostyką zwyrod-
nień siatkówki czy terapią dysfunkcji gruczołów Meiboma. 
To jedna z najczęściej spotykanych chorób okulistycznych, 
która nieleczona może doprowadzić do upośledzenia wi-
dzenia. Wynika z przewlekłego zablokowania ujść gru-
czołów. Istotne okazało się również wdrażanie szerokiego 
zakresu e-usług medycznych. Teraz na stronie interneto-
wej Centrum można skorzystać z nowo utworzonego Por-
talu pacjenta.

– Pomysł na realizację projektu pojawił się w związku 
ze strategią, którą prowadzimy w Centrum, czyli rozwo-
jem skierowanym na osiągnięcie przewagi nad konkuren-
cją. Oczywiście zależało nam też na dostosowaniu firmy do 
świadczenia usług w czasie pandemii COVID-19 – mówi 
Barbara Górka, dyrektor Śląskiego Centrum Leczenia Oczu. 
– Pozwoliło nam to zakupić sprzęt wykonany zgodnie z naj-
nowszą technologią. To pomaga nam w lepszym, skutecz-
niejszym i bezpieczniejszym diagnozowaniu pacjentów 
– zaznacza.

Wśród technologii, o które wzbogaciła się oferta Centrum, 
jest m.in. skaningowa laserowa oftalmoskopia. Pozwala 
ona na diagnozowanie oraz utrwalanie w formie fotogra-
fii barwnej szczegółów dna oka. Mimo że technologia jest 
już dostępna na światowych rynkach od wielu lat, w Polsce 
korzystały z niej tylko nieliczne ośrodki zajmujące się le-
czeniem chorób oczu. Powodem były bardzo wysokie kosz-
ty zakupu sprzętu. Przewaga tej metody nad praktycznie 

Mają oko  
na komfort pacjentów
Okuliści ze Śląskiego Centrum Leczenia Oczu w Żorach mogą teraz m.in. robić barwne 
fotografie szczegółów dna oka. To pozwala im na stawianie szybszych i dokładniejszych 
diagnoz pacjentom.

wszystkimi innymi, wykorzystującymi zdjęcie dna oka, wy-
nika z olbrzymiego zakresu badania, obejmującego struk-
turę siatkówki (zwyrodnienie siatkówki występuje u ok. 
8% populacji i najczęściej jest spotykane u osób z krótko-
wzrocznością). Nawet dla doświadczonego okulisty jest to 
wyzwanie. 

– Wprowadzenie tej metody nie tylko pozwoliło na posze-
rzenie diagnostyki oka, ale dało lekarzowi, a tym samym 
pacjentom, nowe narzędzie pozwalające w wymierny spo-
sób śledzić zmiany zachodzące w siatkówce po wprowa-
dzeniu niektórych procedur leczniczych – tłumaczy dr n. 
med. Adam Cywiński, kierownik medyczny. 
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Kolejną stosowaną technologią jest ThermEye. Metoda po-
zwala na poprawienie komfortu widzenia osób, u których 
występują zaburzenia w zakresie wydzielania łez. Problem 
dotyczy coraz większej rzeszy pacjentów. Jest spowodowa-
ny zanieczyszczeniem środowiska, stosowaniem leków, sta-
nami pooperacyjnymi oczu.

– Pomagamy pacjentom poprzez pobudzenie nerwów, któ-
re zawiadują pracą gruczołów odpowiedzialnych za two-
rzenie warstwy tłuszczowej filmu łzowego. Poprawa jakości 
widzenia jest najbardziej zauważalna w miesiącach jesien-
no-zimowych oraz w przypadku pracy w warunkach wyso-
kiej temperatury – wyjaśnia dr Adam Cywiński.

Śląskie Centrum Leczenia Oczu kupiło również urządzenia 
do leczenia pacjentów metodą OCT, z funkcją topografii ro-
gówki oraz pomiaru długości gałki ocznej. 

– Pozwala nam to bardziej precyzyjnie dokonać wyboru 
właściwej wartości soczewki czy też sprawdzić jakość wy-
konanego pomiaru, biorąc pod uwagę wybór miejsca od-
powiedzialnego w oku za najlepsze widzenie – tłumaczy  
dr Adam Cywiński. 

Badania OCT polegają na diagnozowaniu chorób siat-
kówki, a przede wszystkim dna oka i plamki. To jedna 
z najnowocześniejszych metod stosowanych obecnie 
w okulistyce. W trakcie badania wykorzystuje się wiąz-
kę światła, która pozwala zwiększyć rozdzielczość obra-
zu. Fenomen tej metody polega na jej wysokiej precyzji. 
Dodatkowo jest ona całkowicie nieinwazyjna i bezbo-
lesna.

Dzięki funduszom unijnym, które umożliwiły zakup no-
woczesnego sprzętu, adaptację pomieszczeń i wdro-
żenie e-usług, Centrum może dbać o wzrok swoich 
pacjentów na najwyższym, europejskim poziomie. 



Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
al. Korfantego 79, 40-160 Katowice

poniedziałek 7.00-17.00, od wtorku do piątku 7.30-15.30
Telefony: 

32 774 47 20 
32 774 47 21 
32 774 47 24

Punkt Kontaktowy ŚCP
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Katowicka 47, 1 piętro, pokój 101, 41-500 Chorzów
od poniedziałku do piątku 7.30-15.30

Telefony: 
32 743 91 71 
32 743 91 77  

Fax: 
32 743 91 61


	Zaczynamy transformację Śląskiego
	Zanim znikną kopalnie
	Dart Vander promował fundusze unijne
	Bądź zaradny, nie siedź w domu
	Ostatnia prosta w projektach B+R
	Zaplanuj przyszłoroczny sylwester
	Mają oko na komfort pacjentów

