
Szanowni Państwo, informujemy, że: 

Wnioskodawcą w Fazie W jest przedsiębiorca, który zrealizował fazę B+R w ramach Programu Gekon. 
W przypadku realizacji fazy B+R przez konsorcjum, w skąd którego wchodziło kilku przedsiębiorców, 
każdy z nich może złożyć wniosek na fazę W, przy czym sumaryczne dofinansowanie dla wszystkich 
takich projektów musi spełniać warunek, określony w ust. II.5.2) Regulaminu I Konkursu o 
dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Gekon – Generator Koncepcji 
Ekologicznych: „Dla fazy W wysokość dotacji wynosi do 20 mln zł na projekt lecz nie więcej niż 5-
krotność kwoty dofinansowania fazy B+R.” Kwota dofinansowania projektu w fazie B+R została 
określona w umowie o finansowanie i realizację fazy B+R dla projektu.  

Aby uniknąć ryzyka nie spełnienia powyższego warunku, przy składaniu wniosków na fazę W 
niezbędnym będzie ustalenie wnioskowanych kwot dofinansowań dla poszczególnych przedsiębiorców 
oraz złożenie oświadczeń* wszystkich konsorcjantów**:  

1. o  wzajemnym wyrażeniu zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie fazy W ze wskazaniem 
maksymalnej kwoty, o którą dany przedsiębiorca może się ubiegać. 

2. potwierdzające prawo przedsiębiorcy składającego wniosek do własności intelektualnej, 
będącej podstawą realizacji projektu w fazie W. 

*) Oświadczenia prosimy dołączyć do wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej. 

**) Jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum składają tylko oświadczenie, o którym mowa 
w pkt 2.  

Uwaga: po złożeniu wniosku nie będzie możliwości zwiększenia dofinansowania na  fazę W. 

Przykład: 

Wniosek o dofinansowanie fazy B+R złożyło konsorcjum w składzie: 

A. Jednostka Naukowa JN 
B. Przedsiębiorca X (mśp) 
C. Przedsiębiorca Y (duży) 
D. Przedsiębiorca Z (mśp) 

Kwota dofinansowania projektu w fazie B+R wyniosła 6 mln zł. 

Wniosek o dofinansowanie fazy W mają prawo złożyć przedsiębiorcy X, Y, Z. 

Przedsiębiorca Z rezygnuje z aplikowania w fazie W. 

Przedsiębiorcy X i Y składają 2 osobne wnioski na sumaryczną kwotę dofinansowania 20 mln. 
(Dla fazy W wysokość dotacji wynosi do 20 mln zł na projekt lecz nie więcej niż 5-krotność 
kwoty dofinansowania fazy B+R. Otrzymano dofinansowanie  w fazie B+R w wysokości 6 mln; 
Pięciokrotność dofinansowania wynosi 30 mln, ale wnioskodawcy mogą otrzymać 
maksymalnie 20 mln) 

 

Konsorcjant A.: jednostka naukowa -  składa  dwa oświadczenia nr 2: dla przedsiębiorców X i Y 

Konsorcjant B.: przedsiębiorca X - składa oświadczenia nr 1 i 2 dla przedsiębiorcy Y 

Konsorcjant C.: przedsiębiorca Y - składa oświadczenia nr 1 i 2 dla przedsiębiorcy X 

Konsorcjant D.: przedsiębiorca Z – składa po dwa oświadczenia nr 1 i  2: dla przedsiębiorców X i Y 

 

 

 


