KOMPLEKSOWE DORADZTWO UNIJNE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Poddziałanie 3.2.1 – Badania na rynek
Termin naboru wniosków:
13.03.2017 – 26.04.2017

Na co można otrzymać dofinansowanie:
Dofinansowanie otrzymają projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczorozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo samodzielnie lub na jego zlecenie
prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów
(wyrobów lub usług).
Wprowadzany na rynek nowy bądź znacząco ulepszony produkt musi charakteryzować się
innowacyjnością co najmniej w skali polskiego rynku, tzn. objęty wdrożeniem produkt musi
charakteryzować się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech
i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku polskim i jednocześnie nowe
cechy i funkcjonalności wdrażanego produktu mają istotne znaczenie dla odbiorców produktu.

Beneficjenci:
Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa

Poziom dofinansowania:
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu uzależniony jest od wielkości
przedsiębiorstwa i miejsca lokalizacji projektu. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa
maksymalny poziom dofinansowania wynosi:
 dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% (województwo śląskie: 45%)
 dla średniego przedsiębiorstwa – 60% (województwo śląskie: 35%)

Maksymalna wartość projektu, kredytu technologicznego i dofinansowania:
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych – 10 mln zł
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych – 50 mln euro
Maksymalna wartość dofinansowania – 20 mln zł

Koszty kwalifikowane:
Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się m.in. wydatki na:
1. Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności
nieruchomości (maksymalnie do 10% wszystkich wydatków kwalifikowanych).
2. Nabycie albo wytworzenie środków trwałych.
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3. Nabycie robót i materiałów budowlanych.
4. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz
innych praw własności intelektualnej.
5. Koszty prac rozwojowych, w tym: koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami
pracy; koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów oraz koszty
materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów (maksymalna wartość
niniejszych kosztów w projekcie wynosi 1 mln zł – poziom dofinansowania: 45%/35%).
6. Koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych (maksymalna wartość
niniejszych kosztów w projekcie wynosi 1 mln zł – poziom dofinansowania: 50%).)
Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 1 i 3 może wynosić do
20% wszystkich kosztów kwalifikowalnych w projekcie, jednak nie więcej niż 5 mln zł.

Pozostałe informacje:
Przedsiębiorstwo, przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym, trwającym co najmniej
12 miesięcy – w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym został złożony wniosek
o dofinansowanie – osiągnęło przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 1 mln zł.
Dodatkowo premiowane będą projekty, w ramach których:
 przedsiębiorstwo jest członkiem od co najmniej 6 miesięcy klastra, który otrzymał status
Krajowego Klastra Kluczowego;
 rozwiązanie będące przedmiotem wdrożenia:
o jest objęte prawem ochronnym na wzór użytkowy / jest zgłoszone do objęcia prawem
ochronnym na wzór użytkowy i w przedstawionym wraz ze zgłoszeniem Sprawozdaniu
o stanie techniki lub dokumencie równoważnym w procedurze międzynarodowej
uzyskano we wszystkich kategoriach odpowiednio ocenę A lub ocenę równoważną
lub
o posiada ochronę patentową / zostało zgłoszone do ochrony patentowej
i w przedstawionym wraz ze zgłoszeniem Sprawozdaniu o stanie techniki lub
dokumencie równoważnym w procedurze międzynarodowej uzyskano we wszystkich
kategoriach odpowiednio ocenę A lub ocenę równoważną.

Dokumentacja konkursowa nie zawiera wymogów odnośnie kwestii posiadania wyłącznych
praw wnioskodawcy do wynalazku, wzoru użytkowego będącego przedmiotem wdrożenia.
Natomiast wyniki prac B+R stanowiące podstawę wdrożenia muszą być opracowane przez
przedsiębiorstwo samodzielnie bądź na jego zlecenie. Dodatkowo należy także pamiętać, że
przedsiębiorstwo powinno mieć takie prawa do wyników prac B+R / wynalazku / wzoru
użytkowego, jakie są niezbędne do realizacji projektu.
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