
Definicje badań naukowych 

Przez badania przemysłowe i prace rozwojowe należy rozumieć badania przemysłowe 

i prace rozwojowe, o których mowa w art. 2 pkt 85 i 86 rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 651/2014.  

„badania przemysłowe” - oznaczają badania planowane lub badania krytyczne 

mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych 

produktów, procesów lub usług lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do 

istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów 

składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku 

laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także 

linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza 

uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;  

 

„eksperymentalne prace rozwojowe” - oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie 

i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, 

technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu 

opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one 

także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, 

planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. 

 

Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, 

opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych 

produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków 

rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie 

techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie 

jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów 

pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy 

prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do 

wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby 

służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie 

obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, 

linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet 

jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń. 

  

Definicje innowacyjnych badań IT 

W przypadku projektów informatycznych, w których część badawcza wiąże się z 

przeprowadzeniem prac B+R w zakresie oprogramowania komputerowego, należy 

uwzględnić zasady określone w przygotowanym przez OECD Podręczniku Frascati z 

2002 r. Zgodnie z zapisami Podręcznika „czynności rutynowe związane  

z oprogramowaniem, niepociągające za sobą postępu naukowego czy technicznego ani 

wyeliminowania niepewności o charakterze technicznym nie powinny być zaliczane do 

B+R”. 

Przykłady czynności, które nie są pracami B+R: 

 tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych 

metod i istniejących narzędzi informatycznych; 

obsługa istniejących systemów; 

 konwersja oraz/lub tłumaczenie języków komputerowych; 

 dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w programach użytkowych; 

 usuwanie błędów z systemów (debugging); 

 adaptacja istniejącego oprogramowania; 

 przygotowywanie dokumentacji dla użytkownika. 

 


