KOMPLEKSOWE DORADZTWO UNIJNE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Działanie 2.1 – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R
Termin naborów wniosków:
08.05.2017 – 07.07.2017

Na co można otrzymać dofinansowanie:
Tworzenie i rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej poprzez inwestycje w aparaturę,
sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac
badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i technologii.
W ramach konkursu dofinansowanie może zostać przeznaczone na inwestycje typu centrum
badawczo-rozwojowe - czyli jednostkę organizacyjną (np. dział) której głównym zadaniem jest
prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych
w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz
z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Beneficjenci:
 mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa
 duże przedsiębiorstwa

Poziom dofinansowania:
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu jest uzależniony od wielkości
przedsiębiorstwa i miejsca lokalizacji projektu. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa
maksymalny poziom dofinansowania wynosi:
 dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% (woj. śląskie: 45%)
 dla średniego przedsiębiorstwa – 60% (woj. śląskie: 35%)
 dla dużego przedsiębiorstwa – 50% (woj. śląskie: 25%)

Minimalna i maksymalna wartość projektu i dofinansowania:
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 2 mln zł
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 50 mln euro

Fertis Consulting
ul. Przemysłowa 3
44-203 Rybnik
tel. 539 320 963
e-mail: biuro@fertis.pl
www.fertis.pl

KOMPLEKSOWE DORADZTWO UNIJNE

Koszty kwalifikowane:
Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się m.in. wydatki na:
1. Nabycie lub wytworzenie środków trwałych (np. urządzenia, aparatura);
2. Nabycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania
wieczystego);
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 wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług, wykorzystywanych
na potrzeby projektu, np. koszty homologacji, koszty doradztwa w zakresie doboru
właściwych metod badawczych, koszty certyfikacji;
6. Zakup materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu,
np. substancje, odczynniki, probówki, surowce.
Łączna wartość kosztów kwalifikowanych wyszczególnionych w punkcie nr 2 nie może
przekraczać 10% łącznych kosztów kwalifikowanych projektu.

Pozostałe warunki udziału w konkursie:
Prace badawczo-rozwojowe, realizowane na zakupywanej w ramach projektu infrastrukturze
B+R muszą być prowadzone w obszarach, które wpisują się w Krajowe Inteligentne
Specjalizacje (lista znajduje się pod niniejszym linkiem – tutaj).
Składając wniosek o dofinansowanie należy przygotować Agendę Badawczą, która
w szczególności zawierać będzie następujące elementy:
 główne innowacyjne obszary badawcze;
 indykatywny (orientacyjny) plan prac badawczo-rozwojowych, obejmujący okres trwałości
projektu – 3 lata po zakończeniu projektu;
 główne rezultaty zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych (rezultaty realizacji agendy,
tj. efekty, które zamierza osiągnąć przedsiębiorca), w tym w szczególności innowacje
produktowe lub procesowe.
W szczególności, preferowane będą projekty w ramach których:
 przewidziano udokumentowaną współpracę z jednostkami naukowymi;
 relacja przewidywanej wartości wydatków na działalność B+R w związku z realizacją
projektu w odniesieniu do całkowitych wydatków inwestycyjnych w okresie trwałości
projektu wynosi powyżej 40%;
 planowany przyrost miejsc pracy pracowników B+R w stosunku do poziomu zatrudnienia
pracowników B+R przekracza 10%.

Fertis Consulting
ul. Przemysłowa 3
44-203 Rybnik
tel. 539 320 963
e-mail: biuro@fertis.pl
www.fertis.pl

