Dofinansowanie inwestycji
w Perspektywie Finansowej UE 2014 - 2020

Informacja dotycząca możliwości pozyskania dotacji
ze środków pomocowych Unii Europejskiej

w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020

OŚ PRIORYTETOWA III: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Działanie 3.2
Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1
Badania na rynek
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Opis wsparcia

Dofinansowanie w Poddziałaniu 3.2.1 przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących
wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Wnioskodawcę
samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych, prowadzących do wprowadzenia na rynek
nowych

bądź

znacząco

ulepszonych

produktów

(wyrobów

lub

usług).

Przedmiotem

dofinansowanie w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub
eksperymentalne prace rozwojowe.
O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikro, małego i średniego
przedsiębiorstwa, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polski
potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy:
- zamknęli jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
- przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat
poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie, osiągnęli przychody ze sprzedaży nie
mniejsze niż 600 tys. złotych (dotyczy mikro i małych przedsiębiorców) lub nie mniejsze niż 1 mln
złotych (dotyczy średnich przedsiębiorców).

Termin naboru wniosków

Termin naboru wniosków przewidziany jest w terminie: 20.03 – 5.12.2018 r. w podziale na rundy:
I runda 20.03 – 09.05.2018 r.,
II runda 10.05 – 30.06.2018 r.,
III runda 01.07 – 31.08.2018 r.,
IV runda 01.09 – 31.10.2018 r.,
V runda 01.11 – 05.12.2018 r.

Poziom dofinansowania dotacyjnego dla MŚP:
•

woj mazowieckie – w zależności od regionu
30% mikro/małe; 20% średnie – Miasto Warszawa
40% mikro/małe; 30% średnie – Powiat warszawski zachodni
55% mikro/małe; 45% średnie – Pozostałe regiony Mazowsza

•

Pozostałe woj.
70% mikro/małe; 60% średnie - podlaskie, lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie
55% mikro/małe;

45%

średnie

-

małopolskie,

świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie,

pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, lubuskie, opolskie,
45% mikro/małe; 35% średnia firma - dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie.
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Maksymalna wartość dofinansowania 20 000 000 zł, w tym: na eksperymentalne prace
rozwojowe: 450 000 zł, na usługi doradcze: 500 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na eksperymentalne prace rozwojowe
1 000 000 zł, na usługi doradcze 1 000 000 zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 5 mln zł.

Kryteria kluczowe:
•

Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych
Ocenie podlega, czy projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych
przeprowadzonych przez Wnioskodawcę samodzielnie, na jego zlecenie bądź zakupionych
przez Wnioskodawcę. Prace badawczo-rozwojowe muszą mieć kluczowe znaczenie dla
opracowania/udoskonalenia produktu (wyrobu lub usługi) wskazanego we wniosku o
dofinansowanie. We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca musi zawrzeć informacje
dotyczące zakresu i terminu przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, zakresu prac
wykonanych samodzielnie lub zleconych zewnętrznym podmiotom, rodzajów i poziomu
wydatków poniesionych w związku z prowadzonymi pracami. Wnioskodawca musi dołączyć
kopie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie prac B+R bądź zakup ich wyników
(np. kopie umów z wykonawcami, kopie dokumentów księgowych).
Ocena 0/3 – wymagane minimum 1

•

Innowacyjność produktu
Projekt musi dotyczyć innowacyjności produktowej co najmniej na skalę polskiego rynku.
Premiowane będą projekty o innowacyjności przekraczającej skalę kraju, z dużym
potencjałem rozwojowym z punktu widzenia branży i rynku oraz projekty z zakresu wysokich i
średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie i wiedzochłonnych
usług, zgodnie z klasyfikacją Eurostat. W trakcie oceny będą brane pod uwagę:
- nowość produktu (wyrobu lub usługi)
- potencjał zastosowanego rozwiązania do dalszego rozwoju branży i rynku
- zakres technologii (wysokie i średnio-wysokie) lub usług (wiedzochłonne)
Ocena 1-4

Kwestie praw własności intelektualnej muszą być

uregulowane

prawnie. Niezbędnym

załącznikiem do dokumentacji aplikacyjnej jest zgłoszenie do ochrony patentowej lub do
objęcia ochroną w postaci prawa ochronnego na wzór użytkowy. Wnioskodawca musi
dołączyć kopie dokumentacji potwierdzającej wskazane aspekty.
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