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Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

Terminy naborów
Rozpoczęcie naboru wniosków: 15 marca 2018 r.
Zakończenie naboru wniosków: 17 kwietnia 2018 r.

Typy beneficjentów

Do konkursu mogą przystąpić:
•
•

Przedsiębiorstwa:
o mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
o duże przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa działające we współpracy z innymi przedsiębiorstwami (zgodnie z art. 33
Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020), organizacjami pozarządowymi
(prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi,
szkołami wyższymi.

Typy projektów
W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać następujące typy projektów:
• Projekty polegające na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego,
w szczególności zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.

Zasady finansowania projektów
Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu:
• Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%
• Średnie przedsiębiorstwa: 60%
• Duże przedsiębiorstwa: 50%
Minimalna wartość projektu: 100 000,00 PLN
Maksymalna wartość projektu: 10 000 000,00 PLN
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 100 000,00 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000,00 PLN
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Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 50 000,00 PLN
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 3 000 000,00 PLN

Katalog kosztów kwalifikowalnych
I.

NIERUCHOMOŚCI

W tym:
• Zakup nieruchomości zabudowanej, budynkowej lub lokalowej,
• Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
• Dzierżawa/najem nieruchomości.
W ramach zakupu nieruchomości kosztu kwalifikowalnego nie stanowi zakup lokalu mieszkalnego,
zakup prawa wieczystego.
Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu nieruchomości, ujęta w kosztach kwalifikowalnych,
nie może przekraczać 10% wartości kosztów kwalifikowalnych (po wyłączeniu kosztu
kwalifikowalnego nieruchomości), w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów
opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%.
II.

MATERIAŁY I ROBOTY BUDOWLANE

W ramach kategorii kwalifikowalne są koszty materiałów i robót budowalnych w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Do robót budowlanych kwalifikujących się do wsparcia zaliczane są w szczególności: prace budowlanomontażowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe.
Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu materiałów i robót budowlanych, ujęta w kosztach
kwalifikowalnych, nie może przekraczać 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych.
Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu materiałów i robót budowalnych wraz z zakupem
nieruchomości, ujęta w kosztach kwalifikowalnych, również nie może przekraczać 50% łącznej
wartości kosztów kwalifikowalnych.
III.

ZAKUP NOWEGO ŚRODKA TRWAŁEGO

Wydatkiem kwalifikowalnym jest zakup środka trwałego bezpośrednio powiązanego z przedmiotem
projektu tj. maszyny, urządzenia i inne rzeczy oraz ulepszenia w obcych środkach trwałych (z
wyłączeniem środków transportu) – liczony jako wartość samego środka trwałego, pod warunkiem, iż
wydatki na jego zakup będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości,
czyli zakupiony środek trwały będzie włączony w ewidencję środków trwałych i amortyzowany.
Koszty uboczne zakupu środka trwałego tj. koszty dostawy, montażu i uruchomienia stanowią koszt
niekwalifikowalny projektu.
IV.

ZAKUP UŻYWANEGO ŚRODKA TRWAŁEGO
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W ramach kategorii kwalifikowalny jest zakup używanego środka trwałego wyłącznie przez
przedsiębiorstwa z sektora MŚP.
Koszty uboczne zakupu używanego środka trwałego, tj. koszty dostawy, montażu i uruchomienia
stanowią koszt niekwalifikowalny projektu.
V.

RATY SPŁAT WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ ŚRODKA TRWAŁEGO

W ramach kategorii kwalifikowalne są raty spłat wartości początkowej środka trwałego (z wyłączeniem
środków transportu) przez korzystającego, należnych finansującemu z tytułu umowy leasingu
finansowego, prowadzące do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, do wysokości
wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu.
Kwalifikowalne z tego tytułu są wydatki poniesione w okresie realizacji projektu, czyli dotyczące rat
kapitałowych przypadających do zapłaty do dnia zakończenia finansowego realizacji projektu.
Aby raty leasingu finansowego mogły być kwalifikowalne w okresie realizacji projektu, beneficjent musi
stać się właścicielem leasingowanego dobra do zakończenia okresu trwałości, co oznacza, iż wszystkie
raty leasingu muszą zostać spłacone do dnia zakończenia okresu trwałości projektu.
VI.

ZAKUP WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

W ramach kategorii kwalifikowalne są wartości niematerialne i prawne, wyłącznie gdy spełniają
następujące warunki:
• Będą wykorzystywane wyłącznie przez beneficjenta otrzymującego pomoc tylko w zakresie
prowadzonej przez niego działalności;
• Muszą podlegać amortyzacji;
• Należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą;
• Muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać
związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 5 lat (3 lata w przypadku
MŚP) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.
W przypadku dużych przedsiębiorstw koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych
kwalifikowalne są wyłącznie do wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.
VII.

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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Kryteria trafności merytorycznej
Metody pomiaru
Projekt obejmuje działania uzasadniające potrzebę podjęcia współpracy z jednostką
naukową – list intencyjny współpracy
Zespół badawczy wnioskodawcy ma wykształcenie w danej dziedzinie udokumentowane
dyplomami szkół wyższych lub dyplomami, certyfikatami kursów, szkoleń z zakresu
danej branży potwierdzony staż pracy w danej branży (punkty zostaną przyznane już w
przypadku spełnienia warunku przez 1 członka zespołu badawczego).
•
przynajmniej 5-letni
•
przynajmniej 3-letni
•
przynajmniej 2-letni
Wnioskodawca posiada i udokumentuje certyfikat jakości gwarantujący pozytywne
efekty realizacji projektu zgodny z normą ISO/ IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania
dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących”.
Wnioskodawca należy do podmiotów zrzeszających przedsiębiorców z branży zgodnej z
przedmiotem projektu, w tym do stowarzyszeń branżowych zgodnych z przedmiotem
projektu. (Aktywne członkostwo w stowarzyszeniu branżowym lub klastrze)
Wnioskodawca posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa
Projekt będzie dotyczył nowych dla wnioskodawcy obszarów badań. Punkty uzyska
wnioskodawca, który w ramach projektu zaplanował pierwsze uruchomienie
działalności badawczo-rozwojowej.
Stosunek przychodów z usług badawczo-rozwojowych świadczonych dla podmiotów
zewnętrznych do nakładów inwestycyjnych poniesionych na zakup środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio przeznaczonych do prowadzenia prac B+R.
Wnioskodawca jako rezultat projektu zadeklarował przyrost zatrudnienia o co najmniej jeden
pełny etat w zespole naukowym.
Wpływ projektu na wzmocnienie lub osiągnięcie w zakresie działalności polegającej na
prowadzeniu prac B+R dla zewnętrznych podmiotów.
•
na rynku regionalnym
•
na rynku krajowym
•
na rynku międzynarodowym
Wnioskodawca zapewnił skuteczną sprzedaż usług badawczo-rozwojowych oferowanych w
wyniku realizacji projektu poprzez analizę popytu opartą o badania rynkowe (własne lub
przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne) oraz w oparciu o analizę konkurencyjności
wskazującą, że produkt znajdzie odpowiednią liczbę klientów
Projekt jest realizowany w partnerstwie/porozumieniu. Za każdego partnera można uzyskać po
1 pkt., przy czym maksymalna liczba punktów wynosi
Projekt obejmuje działania w obszarze ochrony środowiska (odnawialne źródła energii,
zarządzanie energią, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska, gospodarka
odpadami), w tym projekt zawiera energooszczędne rozwiązania techniczne i
technologiczne zmniejszające oddziaływanie projektu na środowisko przyrodnicze (np.
zmniejszające ilość wykorzystywanych zasobów)
W ramach realizacji projektu będą wykorzystywane nowoczesne technologie
informacyjne lub komunikacyjne
Poziom wnioskowanego dofinansowania został obniżony poniżej maksymalnego
dopuszczalnego poziomu. Za każde 4 % (punkty procentowe) obniżonego poziomu
dofinansowania poniżej maksymalnego dopuszczalnego dla wnioskodawcy poziomu
procentowego wsparcia przyznany zostanie
Kryteria rozstrzygające
1. Wzrost zatrudnienia
2. Stopa bezrobocia na obszarze realizacji inwestycji
3. Wnioskowany poziom dofinansowania

Możliwe
punkty
6 pkt

12 pkt
9 pkt
6 pkt
6 pkt

6 pkt

3 pkt
12 pkt

0-12 pkt

4 pkt

5 pkt
10 pkt
15 pkt
7 pkt

3 pkt
4 pkt

5 pkt
1 pkt. –
maksymalnie
5 pkt.

