
Zasady dotyczące naboru na realizację przedsięwzięć z zakresu projektów badawczych 

 i badawczo-rozwojowych 

Nabór ukierunkowany jest na finansowanie przedsięwzięć z zakresu projektów badawczych  

i badawczo-rozwojowych istotnych z punktu widzenia priorytetów ochrony środowiska,  

w szczególności dotyczących odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii. Prowadzone 

prace badawczo-rozwojowe muszą zakończyć się stworzeniem nowych rozwiązań lub 

wprowadzeniem znaczących ulepszeń do istniejących rozwiązań ukierunkowanych na poprawę 

stanu środowiska naturalnego i gospodarki wodnej. Rozwiązania powstałe lub ulepszone  

w wyniku realizacji projektu powinny być gotowe do wdrożenia lub sprzedaży. Dodatkowo 

wyniki prac B+R muszą zostać szeroko rozpowszechnione, np. w ramach publikacji 

naukowych, podczas konferencji, seminariów naukowych itd. 

O wsparcie w ramach naboru mogą ubiegać się: 

podmioty wchodzące w skład systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w szczególności: 

 

- uczelnie, 

- instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku  

o instytutach badawczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 736), 

- federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust.1 

pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 

r. poz. 1668 ze zm.),  

- inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły,  

o których mowa w art. 7 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. 

 

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się wyłącznie: 

 

✓ Koszty przeprowadzenia prac B+R; 

✓ Koszty zakupu wyników prac B+R, w tym ekspertyz, analiz, wartości niematerialnych  

i prawnych itd.; 

✓ Koszty pośrednie związane z pracami B+R, w tym, m.in. koszty wynajmu 

sal/pomieszczeń, koszty mediów, koszty wynajmu sprzętu/urządzeń, koszty 

wynagrodzenia zespołu badawczego i koordynatora projektu. Wartość kwalifikowana 



kosztów pośrednich nie może przekroczyć 30% łącznej wartości wszystkich kosztów 

kwalifikowanych projektu; 

✓ Koszty wdrożenia wyników prac B+R, tj. inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe związane 

z wdrożeniem lub przygotowaniem do sprzedaży opracowanego rozwiązania (środki 

trwałe i wartości niematerialne i prawne); 

✓ Koszty związane z rozpowszechnieniem wyników prac B+R, m.in. publikacji naukowych, 

konferencji, seminariów naukowych. Wartość kwalifikowana kosztów związanych  

z rozpowszechnianiem wyników prac B+R nie może przekroczyć 20% łącznej wartości 

wszystkich kosztów kwalifikowanych projektu. 

 

Fundusz może udzielić dotacji do 100% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadkach 

określonych w § 19 ust. 2 „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania 

i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Lublinie”, czyli, m.in. na realizację przedsięwzięć: 

1) polegających na wsparciu przyjaznych środowisku technologii i innowacji, 

2) związanych z edukacją ekologiczną, 

3) z zakresu ochrony gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ścisłą ochroną, 

4) z zakresu leczenia i rehabilitacji zwierząt dziko żyjących. 

 

W pozostałych przypadkach Fundusz udziela dotacji do 50 % wartości kosztów 

kwalifikowanych zadania. Udział środków w finansowaniu zadania zostanie ostatecznie 

określony przez Fundusz po dokonaniu oceny projektu i uzależniony jest od efektów 

ekologicznych zadania oraz możliwości finansowych. 

 

 

 

 

 

 


