PROJEKT
10.07.07
ROZPORZ DZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY SZEGO1)
z dnia ................................. 2007 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania rodków finansowych
na działalno wspomagaj c badania

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 8 pa dziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki
(Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484 oraz
z 2007 r. Nr .........., poz……… ) zarz dza si , co nast puje:
§ 1.
Rozporz dzenie okre la kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania rodków finansowych na
nauk , przeznaczanych na cele okre lone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 pa dziernika 2006 r. o
zasadach finansowania nauki.
§ 2.
U yte w rozporz dzeniu okre lenia oznaczaj :
1) ustawa - ustaw z dnia 8 pa dziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki;
2) Minister - ministra wła ciwego do spraw nauki;
3) ministerstwo - urz d obsługuj cy Ministra;
4) uprawniony podmiot - podmioty, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy;
5) zespół - zespół specjalistyczny lub interdyscyplinarny powołany na podstawie art. 30 ust. 1
ustawy.
§ 3.
Działalno wspomagaj ca badania obejmuje:
1) sporz dzanie ekspertyz, opinii i ocen naukowych;
2) tworzenie, przetwarzanie, udost pnianie i upowszechnianie informacji naukowych i
naukowo - technicznych, a w szczególno ci:
a) działalno wydawnicz ,
b) opracowywanie zasobów naukowych bibliotek oraz informacji bibliotecznej,
c) udost pnianie na rzecz nauki informacji sporz dzanych na podstawie zasobów
muzealnych lub archiwalnych,
d) tworzenie lub zakup oraz utrzymywanie baz danych o zasi gu regionalnym lub
krajowym, w szczególno ci baz wł czonych do naukowych sieci komputerowych,
e) zakupy oprogramowania lub informatycznych no ników danych;
3) upowszechnianie, promowanie i popularyzowanie osi gni naukowych lub naukowotechnicznych, a w szczególno ci:

1)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego kieruje działem administracji rz dowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt
1 rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).
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a) organizowanie konferencji, wystaw, targów, konkursów i przedsi wzi
promocyjnych,
b) prenumerat czasopism naukowych lub popularyzuj cych nauk ,
c) informacj i popularyzacj nauki w rodkach masowego przekazu,
d) przedsi wzi cia szkoleniowe wspomagaj ce prowadzenie bada naukowych lub
prac rozwojowych;
4) promowanie przedsi wzi innowacyjnych wykorzystuj cych wyniki bada naukowych lub
prac rozwojowych;
5) podejmowanie innych działa , szczególnie wa nych dla rozwoju nauki.
§ 4.
1. Minister, w ramach rodków finansowych przeznaczonych na działalno wspomagaj c
badania, wyodr bnia w planie finansowym rodki na:
1) realizacj zada wynikaj cych z potrzeb własnych ministrów kieruj cych działami
administracji rz dowej, kierowników centralnych organów administracji rz dowej oraz
Prezesa Polskiej Akademii Nauk;
2) realizacj zada podmiotów działaj cych na rzecz nauki;
3) realizacj zada wynikaj cych z potrzeb własnych Ministra.
2. Finansowanie zada ze rodków finansowych na nauk pochodz cych z innych ródeł ni
bud et pa stwa mo e nast pi w przypadkach szczególnie wa nych dla realizacji polityki
naukowej i naukowo-technicznej pa stwa.
§ 5.
1. rodki finansowe na realizacj zada , o których mowa w § 4 pkt 1 s przekazywane na
podstawie decyzji Ministra.
2. rodki finansowe na realizacj zada , o których mowa w § 4 pkt 2, s przyznawane
w drodze decyzji Ministra i przekazywane uprawnionemu podmiotowi na podstawie umowy
okre laj cej warunki przekazywania tych rodków i ich rozliczania lub na podstawie faktury,
rachunku lub noty ksi gowej.
3. rodki finansowe na realizacj zada , o których mowa w § 4 pkt 3, s przekazywane
uprawnionemu podmiotowi na podstawie umowy okre laj cej warunki przekazywania tych
rodków i ich rozliczania lub na podstawie faktury, rachunku lub noty ksi gowej.
4. Zmiana warunków umowy mo e by dokonana na wniosek wła ciwego uprawnionego
podmiotu, zło ony nie pó niej ni przed upływem jednego miesi ca przed terminem zako czenia
umowy.
5. Wniosek o zmian istotnych warunków umowy jest oceniany przez zespół opiniuj cy wniosek o
finansowanie zada obj tych działalno ci wspomagaj c badania.
§ 6.
1. Przyznanie rodków finansowych, o których mowa w § 4 pkt 1 i 2, nast puje na podstawie
wniosku zło onego w ministerstwie, sporz dzonego według wzoru okre lonego
w zał czniku nr 1 do rozporz dzenia. Wysoko przyznanych rodków finansowych nie mo e by
wy sza od okre lonej we wniosku.
2. Do rozpatrzenia s kierowane wył cznie wnioski kompletne, spełniaj ce wymagania formalne
okre lone w rozporz dzeniu. Wnioski niekompletne zwraca si wnioskodawcy z informacj o
przyczynach zwrotu i pouczeniem, e nieusuni cie braków w terminie 14 dni spowoduje
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
3. Opinia wniosku dotycz ca przyznania rodków finansowych sporz dzana jest przez zespół.
Opinia ta zawiera propozycj dotycz c wysoko ci przyznawanych rodków finansowych lub
odmowy ich przyznania oraz uzasadnienie tej propozycji.
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§ 7.
1. rodki finansowe na realizacj zada , o których mowa w § 4 pkt 3 s ustalane
w zatwierdzonym przez Ministra planie zadaniowym działalno ci wspomagaj cej badania.
2. Plan jest ustalany po zasi gni ciu opinii wła ciwego organu Rady Nauki.
3. Minister przekazuje rodki finansowe na realizacj zada , o których mowa w § 4 pkt 3 po
dokonaniu przez zespół oceny wniosku, zawieraj cej propozycj dotycz c finansowania
poszczególnych zada albo w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przepisy § 6
ust. 1 i 2 stosuje si odpowiednio.
§ 8.
1. Wnioski o finansowanie zada , o których mowa w § 4 ust. 1, składa si w dwóch
egzemplarzach w terminie nie krótszym ni 1 miesi c przed terminem rozpocz cia realizacji
zadania, ale nie pó niej ni do dnia 15 wrze nia roku, którego dotyczy wniosek.
2. W przypadku zadania szczególnie wa nego dla realizacji polityki naukowej i naukowotechnicznej pa stwa, niemo liwego do zaplanowania w terminie okre lonym w ust. 1, do
rozpatrzenia mo e by skierowany wniosek zło ony bez zachowania tego terminu.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2 mog dotyczy zada zaplanowanych do realizacji w
okresie nie dłu szym ni dwa lata.
§ 9.
1. Zadania wynikaj ce z potrzeb własnych Ministra obejmuj działalno okre lon w § 3,
w szczególno ci dotycz c :
1) realizacji programów radiowych lub telewizyjnych, filmów, prezentuj cych:
a) osi gni cia naukowe i naukowo- techniczne szczególnie wa ne dla rozwoju nauki,
społecze stwa lub gospodarki,
b) sylwetki wybitnych uczonych polskich,
c) nowe rozwi zania naukowo-techniczne;
2) udziału jednostek naukowych w targach, wystawach krajowych i zagranicznych lub w
konferencjach maj cych na celu promocj nauki polskiej;
3) organizowania festiwali nauki;
4) działa promuj cych nauk polsk w kraju i za granic ;
5) działa słu cych rozwojowi komunikacji i współpracy sfery nauki ze społecze stwem
oraz sfer gospodarki, w tym szkole , słu cych współpracy nauki i gospodarki;
6) działa słu cych tworzeniu, modernizacji i aktualizacji internetowych systemów
informacji naukowej i naukowo-technicznej;
7) działa promuj cych wzrost innowacyjno ci polskiej gospodarki;
8) promocji programów i przedsi wzi Ministra.
2. Wniosek o finansowanie zada , o których mowa w ust. 1, mo e zło y :
1) jednostka organizacyjna reprezentuj ca jednostki naukowe, je eli przedsi wzi cie jest ich
wspóln inicjatyw ;
2) podmiot krajowy posiadaj cy kompetencje i do wiadczenie w organizacji okre lonych
przedsi wzi promocyjnych;
3) komórka organizacyjna ministerstwa, wła ciwa ze wzgl du na przedmiot zadania.
3. Do wniosku doł cza si :
1) informacje o zadaniu oraz harmonogram jego realizacji;
2) wykaz jednostek uczestnicz cych w realizacji zadania;
3) preliminarz wydatków.
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§ 10.
1. Przy wyborze zada finansowanych w ramach działalno ci wspomagaj cej badania,
w szczególno ci powi zanych z realizacj finansowanych przez ministerstwo bada naukowych
lub prac rozwojowych, uwzgl dnia si nast puj ce kryteria:
1) znaczenie przewidywanych wyników zada dla rozwoju nauki i gospodarki dla post pu
technicznego i społecznego oraz dla poprawy bezpiecze stwa publicznego;
2) ocen merytoryczn mo liwo ci wykonania zada ;
3) zasadno planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu zada ;
4) prawidłowo
wywi zania si wnioskodawcy z podejmowanych uprzednio zada
finansowanych ze rodków finansowych na nauk .
2. Przy rozpatrywaniu wniosków dotycz cych działalno ci wydawniczej uwzgl dnia si kryteria
okre lone w ust. 1, w tym:
1) warto merytoryczn publikacji;
2) efektywno działania proponowanego wydawcy, w tym terminowo oraz jako prac i
racjonalno kosztów;
3) analiz kosztorysu wydawniczego;
4) mo liwo i zasadno finansowania publikacji z innych ródeł.
3. Przy rozpatrywaniu wniosków dotycz cych zasobów naukowych bibliotek uwzgl dnia si
kryterium dost pno ci tych zasobów dla u ytkowników spoza jednostki prowadz cej bibliotek .
4. Przy rozpatrywaniu wniosków dotycz cych udost pniania dla nauki zasobów muzealnych i
archiwalnych uwzgl dnia si kryterium dost pno ci zasobów dla u ytkowników spoza jednostki
b d cej w posiadaniu tych zasobów oraz odpowiednio do rodzaju zadania opini wła ciwego
konserwatora zabytków.
§ 11.
Opinii wniosku o przyznawanie rodków na cele okre lone w § 3, dokonuje wła ciwa komisja
Rady Nauki z uwzgl dnieniem kryteriów, o których mowa w art. 4 ustawy oraz w § 10
rozporz dzenia.
§ 12.
1. Przy przyznawaniu rodków finansowych uprawnionemu podmiotowi uwzgl dnia si ocen
dotychczasowej realizacji zada z zakresu działalno ci wspomagaj cej badania oraz kategori jak
otrzymały jednostki naukowe w wyniku oceny parametrycznej.
2. Oceny dokonuje zespół, na podstawie informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w § 6
ust. 1, z uwzgl dnieniem:
1) rozwoju i zasi gu oddziaływania prowadzonej działalno ci wnioskodawcy;
2) liczby zrealizowanych przedsi wzi z zakresu działalno ci wspomagaj cej badania.
§ 13.
1. Podmiot działaj cy na rzecz nauki lub inny uprawniony podmiot otrzymuj cy rodki finansowe
na realizacj zada obj tych działalno ci wspomagaj c badania, składaj w dwóch
egzemplarzach raport z realizacji zada , sporz dzony według wzoru okre lonego w zał czniku nr
2 do rozporz dzenia w terminie 60 dni od dnia zako czenia realizacji zadania okre lonego w
decyzji lub w umowie. Nie jest wymagane zło enie raportu przez podmiot otrzymuj cy rodki na
podstawie faktury, rachunku lub noty ksi gowej.
2. Raporty, o których mowa w ust. 1 rozpatrywane s w tym samym trybie, w którym dokonywana
jest ocena wniosków.
3. Przy ocenie raportów uwzgl dnia si nast puj ce kryteria, odpowiednio do rodzaju zadania:
1) jako wykonania zada ;
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2) zgodno zakresu merytorycznego i harmonogramu wykonanych prac z decyzj lub
umow ;
3) prawidłowo
wydatkowania rodków finansowych oraz zasadno
poniesionych
wydatków w stosunku do uzyskanych wyników;
4) warto wyników zadania i ich znaczenie dla rozwoju nauki, społecze stwa i gospodarki;
5) sposób, rodzaj i miejsce prezentacji lub upowszechnienia wyników bada naukowych lub
innowacyjnych rozwi za ;
6) wdro enie lub inne praktyczne wykorzystanie wyników bada naukowych lub prac
rozwojowych, wynalazku lub wzoru u ytkowego.
4. Ocena raportu z realizacji zadania zawiera wnioski o uznanie decyzji lub umowy za:
1) wykonan ;
2) wykonan , z wezwaniem do zwrotu rodków finansowych wykorzystanych nieprawidłowo
oraz z ewentualnym wezwaniem do zapłacenia kar umownych;
3) niewykonan w cało ci lub w cz ci, z równoczesnym wezwaniem do zwrotu rodków
finansowych wykorzystanych nieprawidłowo oraz z ewentualnym wezwaniem do
zapłacenia kar umownych.
5. Po zako czeniu realizacji zadania niewykorzystane rodki finansowe podlegaj zwrotowi na
rachunek bankowy ministerstwa w terminie 30 dni od dnia zako czenia zadania okre lonego w
decyzji lub w umowie.
6. Na podstawie oceny raportu z realizacji zadania dokonuje si rozliczenia decyzji lub umowy.
Rozliczenie podlega zatwierdzeniu przez Ministra.
§ 14.
1. Niezło enie w terminie raportów lub niespełnienie wymaga okre lonych w rozporz dzeniu
stanowi podstaw do wstrzymania przez Ministra dalszego finansowania, a tak e mo e
spowodowa odst pienie od umowy, z daniem zwrotu rodków finansowych przez podmiot,
któremu przekazano te rodki.
2. Uprawniony podmiot, otrzymuj cy rodki finansowe na działalno wspomagaj c badania,
ponosi odpowiedzialno za prawidłowe wydatkowanie tych rodków zgodnie z decyzj lub
umow .
3. W przypadku stwierdzenia przez wła ciwe organy kontroli, e przekazana informacja, raport lub
sprawozdanie nie zostały sporz dzone prawidłowo lub s nierzetelne, Minister mo e zarz dzi
wznowienie post powania dotycz cego oceny wykonania i rozliczenia finansowanych zada .
4. rodki finansowe nieprawidłowo wykorzystane podlegaj zwrotowi na rachunek bankowy
ministerstwa wraz z odsetkami, naliczonymi w odniesieniu do rodków finansowych przekazanych
na podstawie decyzji, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, a w odniesieniu do rodków
finansowych przekazanych na podstawie umów, zgodnie z warunkami okre lonymi w tych
umowach.
§ 15.
Do kosztów prowadzonej działalno ci wspomagaj cej badania, mog by wliczone koszty zakupu
rodków zaliczane do rodków trwałych, je eli jest to niezb dne do wykonania finansowanego
zadania.
§ 16.
Przy finansowaniu zada realizowanych w ramach działalno ci wspomagaj cej badania
podlegaj cych przepisom o pomocy publicznej stosuje si przepisy rozporz dzenia.
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§ 17.
1. Nale no ci finansowe wynikaj ce z rozliczenia decyzji lub umów mog by umorzone w
cało ci lub w cz ci, je eli wyst pi jedna z nast puj cych przesłanek:
1) dłu nik b d cy osob
prawn
został wykre lony z wła ciwego rejestru,
a odpowiedzialno za długi nie przeszła na osoby trzecie;
2) dłu nik b d cy osob fizyczn zmarł;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, e w post powaniu egzekucyjnym nie uzyska si
kwoty wy szej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej nale no ci lub post powanie
egzekucyjne okazało si nieskuteczne;
4) zostały zastosowane umorzenia w ramach zawartego układu z wierzycielami dłu nika;
5) s d oddalił wniosek o ogłoszenie upadło ci dłu nika lub umorzył post powanie
upadło ciowe.
2. Nale no ci finansowe wynikaj ce z rozliczenia decyzji lub umów mog by umorzone w
cało ci lub cz ci bez zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1, je eli:
1) wyst piła nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych, której strony nie mogły
przewidzie w dniu otrzymania decyzji lub zawierania umowy, z powodu której zapłata
nale no ci przez dłu nika groziłaby znacznym pogorszeniem jego sytuacji ekonomicznej;
2) wyst piły wa ne okoliczno ci losowe niezale ne od dłu nika;
3) jest to uzasadnione ryzykiem naukowym wynikaj cym z charakteru wykonywanych bada .
§ 18.
1. Umorzenia nale no ci finansowej w cało ci lub w cz ci, odroczenia terminu spłaty lub
rozło enia na raty Minister mo e dokona na uzasadniony wniosek dłu nika lub z urz du.
2. Spłata nale no ci finansowej odroczonej lub rozło onej na raty nast puje na podstawie umowy
zawartej z dłu nikiem.
§ 19.
Przy rozpatrywaniu i kwalifikowaniu wniosków i ofert dotycz cych przyznania rodków
finansowych na cele okre lone w art. 14 ust. 1 ustawy, zło onych przed dniem wej cia
w ycie rozporz dzenia według wzorów dotychczasowych, oceny i opinie sporz dza si
z uwzgl dnieniem kryteriów oraz w trybie okre lonym w rozporz dzeniu.
§ 20.
1. Przy rozliczaniu rodków finansowych przekazanych wnioskodawcom przed dniem wej cia w
ycie rozporz dzenia na podstawie decyzji Ministra albo na podstawie zawartej umowy, stosuje
si kryteria okre lone w przepisach dotychczasowych.
2. Przy rozliczaniu rodków finansowych, o których mowa w ust. 1, stosuje si wzory
odpowiednich raportów rocznych i raportów ko cowych okre lone w przepisach dotychczasowych
lub w zał cznikach do rozporz dzenia.
§ 21.
Rozporz dzenie wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego
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UZASADNIENIE
Projektowane rozporz dzenie stanowi wykonanie upowa nienia zawartego w art. 14 ust. 5
ustawy z dnia 8 pa dziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z
pó n. zm.), jaka wynika ze zmiany tej ustawy w zakresie finansowania działalno ci
wspomagaj cej badania oraz rozporz dzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz
rozliczania rodków finansowych na nauk reguluj cego t materi .
Do najistotniejszych zmian ww. rozporz dzenia, proponowanych w projekcie
rozporz dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego w sprawie kryteriów i trybu
przyznawania oraz rozliczania rodków finansowych na działalno wspomagaj c badania,
nale :
1. Upraszczaj cy tryb przyznawania rodków na realizacj zada wynikaj cych z potrzeb
własnych Ministra NiSW poprzez skrócenie procedury opiniowania wniosków przez komisje
Rady Nauki;
2. Okre lenie nowych terminów na zło enie wniosku – w sposób ci gły ale nie pó niej ni na 1
miesi c przed terminem rozpocz cia realizacji zadania i nie pó niej ni do 15 wrze nia roku,
którego dotyczy wniosek”;
3. Uległy rozszerzeniu i modyfikacji rodzaje działalno ci jakimi mog by obj te wnioskowane
zadania wynikaj ce z potrzeb własnych Ministra NiSW, z dostosowaniem potrzeb do aktualnej
struktury działania ministerstwa;
4. Rozszerzono list kryteriów stosowanych przy wyborze zada dodaj c:
a) kryterium powi za wnioskowanych zada w szczególno ci z realizacj finansowanych
przez ministerstwo bada naukowych i prac rozwojowych;
b) kryterium dost pno ci zasobów muzealnych i archiwalnych oraz odpowiednio do rodzaju
zadania - wymóg przedło enia opinii wła ciwego konserwatora zabytków;
c) wymóg przedkładania przez wnioskodawc dodatkowych informacji w celu dokonania
oceny wniosku dotycz cych rozwoju i zasi gu oddziaływania prowadzonej działalno ci
wnioskodawcy oraz liczby zrealizowanych przedsi wzi
z zakresu działalno ci
wspomagaj cej badania;
5. Umo liwienie wliczania do kosztów zadania kosztów zakupu rodków zaliczanych do
rodków trwałych;
6. Uproszczeniu uległa sprawa składania raportu po zako czeniu realizacji zadania bez
konieczno ci składania raportu rocznego w przypadku realizacji zadania o terminie dłu szym
ni jeden rok;
7. Zał czone do projektu rozporz dzenia wzory wniosków i raportu zostały odpowiednio
dopracowane stosownie do wymaga rozporz dzenia.
Wst pna opinia zgodno ci projektu z prawem Unii Europejskiej:
Materia projektowanego rozporz dzenia nie jest regulowana prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporz dzenia zostanie umieszczony na stronach internetowych Biuletynu Informacji
Publicznej, zgodnie z ustaw z dnia 7 lipca 2005 r. o działalno ci lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414). Projekt b dzie podlegał zaopiniowaniu przez Rad
Nauki.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Podmioty na które oddziałuje projektowane rozporz dzenie:
Projekt rozporz dzenia ma charakter upraszczaj cy tryb przyznawania rodków, a zarazem
u ci laj cy uprawnienia i mo liwo ci podmiotów ubiegaj cych si o rodki na działalno
wspomagaj c badania.
2. Konsultacje społeczne i rodowiskowe:
Projekt rozporz dzenia w ramach konsultacji społecznych zostanie skierowany do: Konferencji
Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych,
Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Polskiej Konfederacji
Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Konfederacji Pracodawców Polskich, Business Centre
Club, Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno ”, Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarno ”,
oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Zwi zków Zawodowych. Projekt rozporz dzenia b dzie
tak e umieszczony na stronach internetowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego.
3. Wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na wydatki i dochody
bud etu pa stwa:
Wej cie w ycie nowych przepisów nie powinno skutkowa zwi kszeniem wydatków, ani
zmniejszeniem dochodów bud etu pa stwa. Przewiduje si wi ksz racjonalizacj wydatków
na działalno wspomagaj c badania.
4. Wpływ projektu rozporz dzenia na rynek pracy:
Przedmiotowe rozporz dzenie nie b dzie miało bezpo redniego wpływu na krajowy rynek
pracy, pewna ewolucja mo e si dokona w strukturze zatrudnienia, zmiany kwalifikacji
zawodowych w instytucjach tzw. podmiotów działaj cych na rzecz nauki, ukierunkowana na
zwi kszenie wiedzy o polskiej nauce i jej osi gni ciach w sposób nowoczesny i
przyst pniejszy przy u yciu najnowszych technologii informacyjnych. Zawody zwi zane z
szerzeniem informacji naukowo-technicznej maj
szans
na zwi kszenie wpływu
oddziaływania na proces przepływu wiedzy naukowej do gospodarki.
5. Wpływ projektu rozporz dzenia na konkurencyjno gospodarki i przedsi biorczo , w tym na
funkcjonowanie przedsi biorstw:
Projektowane rozporz dzenie powinno mie wpływ na zwi kszenie konkurencyjno ci
gospodarki poprzez lepsz informacj o innowacjach, wdro eniach nowych rozwi zaniach
naukowo-technicznych, wła ciwego wykorzystania informacji naukowo-technicznej,
popularyzacji i upowszechniania osi gni nauki.
6. Wpływ projektu rozporz dzenia na sytuacj i rozwój regionalny:
Projektowane rozporz dzenie mo e mie po redni wpływ na sytuacj i rozwój regionalny
poprzez wzrost współpracy sfery B+R i gospodarki w poszczególnych regionach w
szczególno ci poprzez zaktywizowanie działa podmiotów działaj cych na rzecz nauki w
promowanie osi gni nauki.
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