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Informacja dotycząca możliwości pozyskania dotacji 

w ramach środków pomocowych Unii Europejskiej 

 

w ramach 

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

na lata 2014 - 2020  

 

Oś Priorytetowa I 

 

Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie 

 

Działanie 1.1  

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 

Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie 

wyników prac B+R w działalności gospodarczej 
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Terminy 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie został podzielony na rundy: 

▪ od 2 marca do 4 maja 2020 r. 

▪ od 5 maja do 6 lipca 2020 r.    
▪ od 7 lipca do 7 września 2020 r. 

 

Typy projektów 

 

W ramach konkursu dotację mogą otrzymać projekty badawczo-rozwojowe ukierunkowane na 

wdrożenie wyników w działalności gospodarczej. 

Projekt może obejmować także komponent wdrożeniowy. 

Wdrożenie efektów realizacji projektu, tj. wyników prac B+R, musi prowadzić do podniesienia 

konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie ponadregionalnym. 

Wnioskodawca musi wykazać w dokumentacji aplikacyjnej istniejące zapotrzebowanie rynkowe 

na efekty/rezultaty projektu. 

Komponent wdrożeniowy obejmuje inwestycje w maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości 

niematerialne i prawne, budynki, budowle i grunty – niezbędne do wdrożenia do działalności 

własnej przedsiębiorstwa wyników prac B+R powstałych na skutek realizacji komponentu B+R. 

 

 

Wielkość dofinansowania 

 

Maksymalna wartość wydatków w projekcie wynosi 9 mln zł z czego na prace B+R może to być 5 

mln zł. 

 

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych: 

a) w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe: 

mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%, 

średnie przedsiębiorstwa – 60%, 

duże przedsiębiorstwa – 50%. 

b) w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe: 

mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%, 

średnie przedsiębiorstwa – 35%, 

duże przedsiębiorstwa – 25%, 

c) w przypadku pomocy de minimis na koszty pośrednie: 

mikro i małe przedsiębiorstwa – 50%, 
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średnie przedsiębiorstwa – 50%, 

duże przedsiębiorstwa – 50%. 

d) w przypadku pomocy publicznej na koszty dotyczące prac przedwdrożeniowych: 

mikro i małe przedsiębiorstwa – 50%, 

średnie przedsiębiorstwa – 50% 

 

Procent dofinansowania jest wyliczany w zależności od ilości prac rozwojowych i badań 

przemysłowych w projekcie. 

Zwykle takie projekty mają ok. 70% dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorców oraz ok. 

60% dla średnich przedsiębiorców. 

 

„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. Uwzględnia się tu tworzenie elementów składowych systemów złożonych, co jest niezbędne 

do badań przemysłowych, szczególnie do walidacji technologii generycznych, z wyjątkiem 

prototypów; 

 

„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 na potrzeby planowania lub projektowania nowych, 

zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą także obejmować na 

przykład inne czynności mające na celu definiowanie pojęciowe, planowanie oraz 

dokumentowanie nowych produktów, procesów lub usług. Czynności te mogą obejmować 

tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji pod warunkiem, że nie jest ona 

przeznaczona do celów komercyjnych. 

 

 
Koszty kwalifikowalne 

 

1) wynagrodzenie personelu zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę: badaczy, techników i 

pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym 

projekcie; 

2) wynagrodzenie osób zatrudnionych w oparciu o umowę cywilno-prawną: badaczy, techników 

i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym 

projekcie; 

3) koszty aparatury i sprzętu służącego celom badawczym; 
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4) koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby 

projektu: 

5) koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, koszty wiedzy i patentów zakupionych lub 

użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej 

konkurencji wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu. 

6) koszty ogólne i inne koszty operacyjne ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu,  

7) koszty prac przedwdrożeniowych wnioskodawcy/lidera (dotyczy sektora MŚP) 

nieprzekraczające 20% wydatków kwalifikowalnych komponentu B+R, w tym: 

▪ koszty uzyskania, walidacji i ochrony patentów i innych wartości niematerialnych i 

prawnych,  

▪ koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji. 

 

W ramach kosztów pośrednich: 

1) koszty osobowe 

2) koszty wynajmu i utrzymania pomieszczeń, w zakresie związanym z obsługą administracyjną 

projektu 

3) inne koszty administracyjne, związane z obsługą administracyjną projektu, 

4) koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu. 

 

Kategorie kosztów bezpośrednich dotyczących komponentu wdrożeniowego: 

1) nabycie nieruchomości niezabudowanej (gruntu) i/lub nabycie nieruchomości zabudowanej 

(gruntu z budynkiem lub budynku) – w tym prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem że 

łącznie stanowią nie więcej niż 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, 

2) nabycie lub wytworzenie środków trwałych, 

3) zakup robót i materiałów budowlanych, 

4) nabycie wartości niematerialnych i prawnych, 

5) dzierżawa/najem instalacji lub maszyn dokonana na podstawie umowy leasingu finansowego 

pod warunkiem obowiązkowego zakupu przez beneficjenta aktywów stanowiących przedmiot 

leasingu po wygaśnięciu umowy leasingu, 
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O firmie 

 

Od 11 lat skutecznie wspieramy naszych Klientów w procesie pozyskiwania środków na inwestycje, 

rozwój parków maszynowych, prace badawczo – rozwojowe i innowacje. Zaufało nam blisko 170 

firm, dla których zrealizowaliśmy ponad 200 projektów o wartości przekraczającej 300 000 000 PLN. 

 

Nadrzędną ideą przyświecającą naszym działaniom jest wspieranie celów biznesowych Klientów. 

Dzięki eksperckiej wiedzy pozyskujemy fundusze, które realnie odpowiadają potrzebom 

zleceniodawców, nie generują zbędnych kosztów i maksymalizują wpływ dotacji na rozwoju 

biznesu.  

 

Nasz zespół doświadczonych specjalistów wspiera Klientów na każdym etapie składania wniosku 

aplikacyjnego: od momentu przygotowania dokumentacji projektowej aż do rozliczenia projektu. 

Współpracujemy z jednostkami naukowymi, podmiotami opiniotwórczymi, rzecznikami 

patentowymi, centrami transferu technologii, doradcami finansowymi oraz inwestorami. Dzięki 

temu mamy pewność, że przygotowywane dokumenty aplikacyjne są na najwyższym poziomie.  

 

Posiadamy akredytację nr AKR/RPO/1.7/014/11 na doradztwo w zakresie pozyskiwania 

zewnętrznego finansowania na rozwój działalności oraz wprowadzanie przez przedsiębiorcę 

produktów na nowe rynki zagraniczne.  

 

Zapraszamy do zapoznania się ze zrealizowanymi przez nas projektami na: 

http://funduszeunijne.waw.pl/pozyskane-dotacje/ 

 

 

 

         Zapraszam do współpracy 

Andrzej Pałuba 
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