
SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z REALIZACJI PRAC 
B+R 
 

Realizacja projektów badawczo-rozwojowych w ramach I Osi Priorytetowej: Badania, rozwój  

i komercjalizacja wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 

– 2020 wiąże się z koniecznością spełnienia warunków, szczegółowo opisanych w umowie  

o dofinansowanie projektu. Warunkiem otrzymania zakontraktowanego umową dofinansowania jest 

zobowiązanie się Beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, przez co należy rozumieć: 

1. wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej poprzez 

rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług bazujących na uzyskanych wynikach projektu, 

2. udzielenie, na zasadach i po cenach rynkowych, licencji z przysługujących Beneficjentowi 

praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego 

przedsiębiorcę, 

3. zbycie, na zasadach i po cenach rynkowych, praw do wyników tych badań lub prac w celu 

wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (ale nie celem dalszej 

odsprzedaży!). 

 

Podpisując umowę o dofinansowanie zobowiązałeś się do realizacji pełnego zakresu rzeczowego 

związanego z przeprowadzeniem badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac 

przedwdrożeniowych w określonym w umowie terminie realizacji projektu, a także do wdrożenia 

wyników tych badań i prac w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu.  

Z uwagi na specyfikę prac badawczo- rozwojowych, które obarczone są podwyższonym ryzykiem 

niepowodzenia, wnioskując o dofinansowanie zobowiązany byłeś do podzielenia projektu na etapy 

oraz określenie „kamieni milowych”1, tj. oczekiwanych rezultatów zakończenia poszczególnych 

etapów. Założeniem podziału było przede wszystkim umożliwienie lepszej kontroli nad postępami 

prowadzonych badań i prac a także zminimalizowanie ryzyka poprzez szybsze identyfikowanie 

nieprawidłowości w przebiegu poszczególnych etapów, skutkujących nieosiągnięciem zakładanych 

rezultatów etapów, a w konsekwencji całego projektu.  Umowa o dofinansowanie obliguje Cię do 

raportowania postępów: 

➢ W terminie 14 dni od zakończenia okresu realizacji danego etapu, wskazanego we wniosku  

o dofinansowanie, zobowiązany jesteś przekazać do COP Informację z realizacji projektu, 

potwierdzającą wykonanie kolejnych zakończonych etapów, wskazanych we wniosku  

o dofinansowanie. Informację należy przygotować na formularzu dostępnym na stronie 

cop.lodzkie.pl oraz przesłać przez system SL2014 wraz z właściwą dokumentacją źródłową (tj. 

np. dokumentacją techniczną, opracowaniem założeń do prototypu, linii technologicznej, 

procesu, udokumentowanymi wynikami pomiarów, raportami, zgłoszeniami o certyfikację, 

uzyskanymi certyfikatami, prezentacjami, publikacjami etc.). 

➢ Termin 14 dni może ulec wydłużeniu w szczególnych przypadkach, na Twój wniosek. 

➢ Jeżeli udało Ci się zakończyć etap przed upływem terminu określonego we wniosku  

o dofinansowanie, jesteś zobowiązany do złożenia ww. Informacji w terminie 14 dni od 

rzeczywistego zakończenia etapu. 

 
1 dotyczy projektów począwszy od 30-go konkursu 



Weryfikacja złożonej dokumentacji dokonywana jest przez co najmniej jednego niezależnego 

eksperta w terminie 30 dni od jej wpływu do COP. Ekspert, na podstawie analizy dokumentacji 

źródłowej, ocenia, czy etapy projektu są realizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku 

o dofinansowanie a także czy dalsze badania i prace doprowadzą do osiągnięcia zakładanych 

wyników i czy zasadne jest kontynuowanie projektu. 

! Dokonując oceny, ekspert może zadecydować o konieczności spotkania z Tobą oraz Twoimi 

ewentualnymi partnerami (jeżeli realizujesz projekt w konsorcjum lub partnerstwie). 

Jeżeli w przedłożonej dokumentacji zostaną stwierdzone braki lub błędy, zostaniesz wezwany do ich 

usunięcia. Możesz również zostać wezwany do przedstawienia dodatkowych dokumentów lub 

złożenia wyjaśnień. Wówczas bieg terminu na wydanie oceny zostaje wstrzymany, do momentu 

usunięcia braków i dostarczenia wymaganej dokumentacji. 

Jeżeli nie będziesz zgadzał się z oceną eksperta, masz prawo wnieść umotywowane zastrzeżenia  

w terminie 14 dni od otrzymania wyniku oceny. W uzasadnionych przypadkach, na Twój wniosek, 

dyrektor COP może wydłużyć ten termin na czas oznaczony. Zastrzeżenia zostaną rozpatrzone  

w terminie 14 dni od ich wniesienia, przy czym termin ten może ulec wydłużeniu, szczególnie  

w sytuacji, gdy konieczne będzie przedłożenie dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień. 

 

PAMIĘTAJ:  
Od wyniku oceny uzależniona jest zarówno wypłata środków jak i kwalifikowalność całości lub części 

projektu. 

Jeżeli w trakcie realizacji projektu stwierdzisz, że dalsze badania i prace nie doprowadzą do 

osiągnięcia zakładanych wyników albo są ekonomicznie nieuzasadnione, bezzwłocznie złóż wniosek  

o płatność końcową wraz z Informacją z realizacji projektu i dokumentacją analogiczną, jak po 

zakończeniu poszczególnych etapów.   Jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny COP potwierdzi 

bezcelowość dalszej realizacji projektu, mając przy tym na uwadze wystąpienie okoliczności 

niezależnych od Beneficjenta przy zachowaniu przez niego należytej staranności oraz 

postępowaniu zgodnie z umową, projekt zostanie uznany za zakończony i otrzymasz dofinansowanie 

proporcjonalnie do zakresu zrealizowanych badań lub prac. Niezachowanie należytej staranności oraz 

zaprzestanie dalszej realizacji projektu wskutek okoliczności zależnych od Beneficjenta to przesłanki 

do rozwiązania umowy o dofinansowanie, co wiąże się z koniecznością zwrotu całego wypłaconego 

dofinansowania (również tej części wydatków, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części 

projektu). 

 

W ramach obowiązku sprawozdawczego jesteś również zobligowany do: 

• Przedkładania do COP w każdym roku kalendarzowym w ramach Umowy oraz w okresie 

trwałości projektu kopii sprawozdań (swoich i ewentualnych partnerów) o działalności 

badawczej i rozwojowej za rok poprzedni, składanych w Głównym Urzędzie Statystycznym. 

Kopie należy przesyłać w wersji elektronicznej do 31 marca każdego roku. 

• Przedłożenia do COP sprawozdania z wdrożenia badań przemysłowych oraz prac 

rozwojowych w terminie 30 dni od dnia zakończenia wdrożenia. Wraz ze sprawozdaniem 

zobowiązany jesteś przedłożyć kopie umów licencyjnych i umów sprzedaży praw do wyników 

prac badawczych, zawartych z licencjobiorcami i nabywcami tych praw. Ewentualne aneksy 

do tych umów przekazuj zawsze w terminie 14 dni od daty ich zawarcia. 



PAMIĘTAJ:  
Jeżeli realizujesz projekt w konsorcjum lub w partnerstwie, zakres praw majątkowych do wyników 

badań przemysłowych i prac rozwojowych, będących rezultatem projektu, przysługuje Tobie i Twoim 

partnerom/konsorcjantom w proporcji odpowiadającej faktycznemu ich udziałowi  

w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych, określonej w umowie o dofinansowanie. 


