I.B. Company Sp. z o.o.
ul. Diamentowa 5
20-447 Lublin
e-mail: biuro@ibcompany.pl
tel. 508-602-242

Działanie 1.2 Badania celowe
Terminy naborów
Rozpoczęcie naboru wniosków: kwiecień 2018 r.
Informacje o działaniu
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów polegających na opracowaniu
nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do
istniejących produktów/usług, procesów.
Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz
eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i
gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu);
koszty personelu zaangażowanego w projekt; koszty badań; wartości niematerialnych i
prawnych, ekspertyz, analiz.
Typy beneficjenta
Przedsiębiorstwa:
 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w
Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107
i 108 Traktatu),
 duże przedsiębiorstwa.
Zasady finansowania
Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR:
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Przedsiębiorstwa

Mikro
Mały
Średni
Duży

*Poziom % dofinansowania można dodatkowo zwiększyć o 15 punktów procentowych, gdy
wyniki projektu będą szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem
publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z
licencją otwartego dostępu.
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Minimalna wartość projektu: 80 000 PLN
Maksymalna wartość projektu: 5 000 000 PLN
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 80 000 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 5 000 000 PLN
Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 20 000 PLN
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 3 000 000 PLN
Katalog kosztów kwalifikowalnych

1. KOSZTY ZAKUPU EKSPERTYZ/ANALIZ/BADAŃ
Ekspertyzy/analizy/badania muszą być niezbędne do realizacji projektu. Natomiast zakup
analiz/ekspertyz/badań od rzecznika patentowego może stanowić koszt kwalifikowalny
wyłącznie, jeżeli w wyniku realizacji projektu zaplanowano dokonanie zgłoszenia
patentowego.
2. ZAKUP USŁUG DORADCZYCH
Usługi doradcze muszą dotyczyć bezpośrednio realizacji projektu tj. odnosić się do
przeprowadzanych badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.
Natomiast zakup usług doradczych od rzecznika patentowego może stanowić koszt
kwalifikowalny wyłącznie, jeżeli w wyniku realizacji projektu zaplanowano dokonanie
zgłoszenia patentowego.
Łączna kwota kosztów zakupu usług doradczych, ujęta w kosztach kwalifikowalnych, nie
może przekroczyć 10% łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie.
3. NIERUCHOMOŚCI
W ramach kategorii kosztów kwalifikowalne są koszty amortyzacji posiadanych przez
wnioskodawcę na dzień składania wniosku budynków/lokali, w zakresie i przez okres, w
jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko
koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie
powszechnie przyjętych zasad rachunkowości.
Odpisy amortyzacyjne od nieruchomości, która w okresie 10 lat wstecz była
współfinansowana ze środków unijnych lub z dotacji krajowych stanowią koszt
niekwalifikowalny projektu.
4. KOSZTY ZWIĄZANE Z APARATURĄ NAUKOWO-BADAWCZĄ
W ramach kosztów związanych z aparaturą naukowo-badawczą za kwalifikowalne uznaje się
koszty:


odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych o wartości powyżej 3500 PLN



jednorazowej amortyzacji dla środków trwałych o wartości poniżej 3500 PLN



użytkowania środków trwałych należących do innych podmiotów (niepowiązanych z
wnioskodawcą/partnerem projektu)
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5. KOSZTY WIEDZY I PATENTÓW
W ramach kosztów związanych z nabyciem lub użytkowaniem wiedzy lub patentów za
kwalifikowalne uznaje się koszty:


wiedzy i patentów użytkowanych na podstawie licencji



amortyzacji wiedzy i patentów o wartości powyżej 3500 PLN



amortyzacji pozostałych wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej
3500 PLN np. licencji na programy komputerowe



jednorazowej amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych o wartości poniżej
3500 PLN

6. WYNAGRODZENIA
W ramach kategorii kwalifikowalne są koszty spełniające łącznie poniższe warunki:
a) zaangażowania zaangażowanie dotyczy:


nowych osób zatrudnianych na potrzeby realizacji projektu w oparciu o
umowę o pracę (stosunek pracy),



zawarcia umów cywilno-prawnych (w przypadku zawierania umów z
dotychczasowym pracownikiem zakres obowiązków nie może pokrywać się z
zakresem określonym w umowie o pracę danego pracownika),



zmiany
zakresu
czynności/obowiązków
wcześniej
zatrudnionych
pracowników, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa
(oddelegowanie),



właścicieli lub wspólników (dotyczy wyłącznie osób fizycznych prowadzących
jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych oraz
wspólników spółek jawnych)

b) zaangażowanie dotyczy wyłącznie bezpośredniej realizacji projektu tj. bezpośrednio
przy prowadzeniu badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych
(pracownicy badawczy oraz techniczni).
c) pracownicy mogą być zatrudnieni na pełny etat wyłącznie do zadań związanych z
realizacją projektu lub też pracownik/właściciel/wspólnik może przeznaczać na
realizację projektu określoną część swojego czasu pracy (ustaloną zgodnie z kartami
czasu pracy do wydzielonego etatu lub kartami czasu pracy właściciela/wspólnika)
lub pracownicy mogą realizować zakres prac wskazany w umowie cywilno-prawnej.
W przypadku innej formy zaangażowania niż umowa o pracę (umowa cywilno-prawna,
zaangażowanie właścicieli, wspólników) oraz w przypadku oddelegowania
wynagrodzenie należy wyliczyć proporcjonalnie do maksymalnego miesięcznego
wynagrodzenia wskazanego powyżej uwzględniając faktyczną ilość przepracowanych
godzin na rzecz realizacji projektu (udokumentowaną kartami czasu pracy),
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W przypadku zaangażowania właściciela i/lub wspólników spółki cywilnej bądź spółki jawnej
w projekcie można rozliczyć maksymalnie 860 godzin pracy w ciągu roku (maksymalnie 72
godziny w ciągu miesiąca) w oparciu o faktycznie przepracowane godziny na rzecz realizacji
projektu (udokumentowane dokumentem księgowym np. notą obciążeniową oraz kartą czasu
pracy wskazującą liczbę godzin pracy w danym miesiącu przeznaczoną na badania
przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone w ramach projektu)
7. KOSZTY POŚREDNIE
W ramach kategorii kwalifikowalne są:
a) Koszty najmu, dzierżawy oraz utrzymania powierzchni przeznaczonej na realizację
projektu, w tym:


koszty czynszu, najmu, dzierżawy skalkulowane odpowiednio do udziału
powierzchni użytkowej przeznaczonej pod projekt w powierzchni użytkowej
całkowitej



koszty adaptacji pomieszczeń na cele realizacji projektu



koszty mediów (energia, gaz, woda, itp.) w wielkości adekwatnej do
powierzchni przeznaczonej pod projekt



koszty sprzątania oraz ochrony pomieszczeń w wielkości adekwatnej do
powierzchni przeznaczonej pod projekt



koszty okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń użytkowanych i
amortyzowanych w ramach projektu w wielkości proporcjonalnie do ich użycia
w projekcie (jeżeli nie są wykorzystywane w 100%)



koszty utylizacji odpadów związanych z realizacją projektu

b) Koszty administracyjne wyłącznie związane z projektem, w tym:


koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich, itp.



koszty materiałów biurowych

Maksymalna wartość kosztów pośrednich, ujęta w kosztach kwalifikowalnych, nie może
przekroczyć 15% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.
8. DODATKOWE KOSZTY OGÓLNE I INNE KOSZTY OPERACYJNE, W TYM
KOSZTY MATERIAŁÓW, DOSTAW I PODOBNYCH PRODUKTÓW, PONOSZONE
BEZPOŚREDNIO W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU
W ramach kategorii kwalifikowalne są:


koszty materiałów używanych bezpośrednio do prac badawczo-rozwojowych, np.
surowców, półproduktów, odczynników,



koszty związane z najmem powierzchni laboratoryjnej (wyposażonej w urządzenia i
maszyny, które będą wykorzystywane do realizacji projektu),
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koszty zakupu wyposażenia laboratoryjnego (sprzęt, który nie spełnia wymogu
środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości),



koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych w okresie i w
proporcji wykorzystania w projekcie,



elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji
pilotażowej lub demonstracyjnej,



koszty uzyskania zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia (zezwolenia) właściwej
komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu na prowadzenie w ramach
projektu badań,



koszty związane z dokonaniem zgłoszenia patentowego (opłaty jednorazowe
związane z dokonaniem zgłoszenia oraz koszt tłumaczenia dokumentów związanych
ze zgłoszeniem patentowym)

Maksymalna wartość dodatkowych kosztów ogólnych i innych kosztów operacyjnych,
ujęta w kosztach kwalifikowalnych, nie może przekroczyć 35% łącznej wartości
kosztów kwalifikowalnych projektu.
9. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)
Podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wówczas, gdy beneficjentowi,
zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (czyli
beneficjent nie ma prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę
podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie ww. prawa (potencjalnej
prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie
zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez beneficjenta czynności
zmierzających do realizacji tego prawa.
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