Dofinansowanie badań
w Województwie Małopolskim

Informacja dotycząca możliwości pozyskania dotacji
ze środków pomocowych Unii Europejskiej

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

OŚ PRIORYTETOWA I

GOSPODARKA WIEDZY

Działanie 1.2
Badania i innowacje w przedsiębiorstwach
Poddziałanie 1.2.1
Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
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Dofinansowanie badań
w Województwie Małopolskim

Termin:
Nabór wniosków od 28 lutego do 25 września 2018 roku w podziale na rundy:
- I runda: 28 lutego 2018 r. – 10 kwietnia 2018 r.
- II runda: 11 kwietnia 2018 r. – 22 maja 2018 r.
- III runda: 23 maja 2018 r. – 3 lipca 2018 r.
- IV runda: 4 lipca 2018 r. – 14 sierpnia 2018 r.
- V runda : 15 sierpnia 2018 r. – 25 września 2018 r

Rodzaje projektów:
W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji
badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i
pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności
gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.

Zakres wsparcia obejmuje:

1)

nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest

prowadzenie

dalszych

prac

badawczo-rozwojowych,

zmierzających

do

opracowania

innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej
technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi
potrzebami danego przedsiębiorstwa,
2)

przygotowanie prototypów doświadczalnych,

3)

tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,

4)

walidacja danego rozwiązania,

5)

uruchomienie pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac

rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali
obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące
kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza
testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa,
6)

wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności

gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).

Beneficjenci:

przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
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Dofinansowanie badań
w Województwie Małopolskim
konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Intensywność wsparcia:
•

Około 70% - małe i mikro przedsiębiorstwa

•

Około 60% - średnie przedsiębiorstwa

•

Około 50% - duże przedsiębiorstwa

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 30 000 000 zł.
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