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Działanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
Terminy naborów
Rozpoczęcie naboru wniosków: 10 kwietnia 2018 r.
Zakończenie naboru wniosków: 25 października 2018 r.
Konkurs podzielony jest na 4 etapy:
1) I etap – od 10 kwietnia 2018 r. do 31 maja 2018 r.;
2) II etap – od 1 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r.;
3) III etap – od 1 sierpnia 2018 r. do 30 września 2018 r.;
4) IV etap – od 1 października 2018 r. do 25 października 2018 r.
Informacje o działaniu
Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu przez wnioskodawcę usługi proinnowacyjnej
świadczonej przez IOB wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze
technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy.
W ramach pod działania wsparcie będzie udzielane na zakup:
 usługi doradczej w zakresie innowacji albo
 usługi doradczej w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji, gdzie:
• usługi doradcze w zakresie innowacji – oznaczają doradztwo, pomoc i szkolenia w
zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych
oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone;
• usługi wsparcia innowacji – oznaczają udostępnienie przestrzeni biurowej, banków
danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i
certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i
usług.
Przez innowację produktową rozumieć należy wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo
nowego wyrobu lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio wyrobów lub usług w
odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia. Ulepszenie może dotyczyć charakterystyk
technicznych, komponentów, materiałów, wbudowanego oprogramowania oraz innych cech
funkcjonalnych.
Przez innowację procesową rozumieć należy wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody
produkcji lub dostawy (w tym zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania). Do
innowacji w obrębie procesów zalicza się też nowe lub znacząco udoskonalone metody tworzenia i
świadczenia usług.
Typy beneficjenta
O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się MŚP prowadzący działalność gospodarczą
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
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Zasady finansowania
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 50 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych oraz wsparcia wynosi 500 000 zł, a
maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych inwestycji początkowej nie może przekraczać
dwukrotności łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych usług doradczych w zakresie innowacji oraz
usług wsparcia innowacji.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców,
dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym
trzyletnim okresie, i 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców.
Katalog kosztów kwalifikowalnych
Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie usług doradczych w zakresie innowacji zalicza się koszty
następujących usług:
1) analizy alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji;
2) uszczegółowienia i oceny wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji;
3) przygotowania szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej
innowacji;
4) identyfikacji i mapowania kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem
innowacji, ich modyfikacji i optymalizacji;
5) poszukiwania i nawiązania kontaktu z dostawcą technologii;
6) pomocy w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej niezbędnej do wdrożenia
innowacji;
7) pomocy w procesie przygotowania lub przeprowadzenia negocjacji z dostawcą technologii;
8) doradztwa w procesie przygotowania umowy zakupu technologii pomiędzy dostawcą i odbiorcą
technologii;
9) analizy ryzyka wdrożenia innowacji;
10) doradztwa i pomocy w opracowaniu i przeprowadzeniu pilotażowego wdrożenia innowacji;
11) doradztwa, pomocy i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji;
12) monitorowania i oceny efektów wdrożenia innowacji;
13) analizy wpływu wdrożenia technologii na środowisko naturalne;
14) doradztwa w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw własności
intelektualnej, badania stanu techniki i czystości patentowej;
15) opracowania strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia
innowacji;
16) doradztwa w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji;
17) pozostałego uzasadnionego doradztwa niezbędnego do wdrożenia innowacji technologicznej.
Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie usług wsparcia innowacji zalicza się koszty:
1) udostępniania przestrzeni biurowej;
2) udostępniania banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku;
3) udostępniania laboratoriów;
4) znakowania, testowania i certyfikacji jakości.
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w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.
Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie inwestycji początkowej objętej regionalną pomocą inwestycyjną
zalicza się koszty:
1) nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż grunty oraz nieruchomości;
2) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz
innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane
z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia
realizacji projektu.
Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 1, 2, 3 oraz 15, nie może przekroczyć
20% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych realizowanego projektu.
Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 17, nie może przekroczyć 10% łącznej
wartości kosztów kwalifikowalnych realizowanego projektu.
Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych w zakresie usług wsparcia innowacji, nie może przekroczyć
40% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych realizowanego projektu.
Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych w zakresie inwestycji początkowej, musi być niższa niż 200%
łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych realizowanego projektu
Okres realizacji projektu
Okres realizacji projektu nie może przekraczać 36 miesięcy. Poprzez okres realizacji projektu rozumie się
czas niezbędny na realizację usługi proinnowacyjnej oraz zakończenie wdrożenia innowacji, której
dotyczy dofinansowana usługa.
Projekt może zostać uznany za zakończony jeżeli został zrealizowany zakres rzeczowy usługi
proinnowacyjnej oraz nastąpiło wdrożenie innowacji, której dotyczyła dofinansowana usługa. Innowacja
jest uznana za wdrożoną w sytuacji gdy:
• nowy lub ulepszony produkt (wyrób lub usługa) został wprowadzony przez Wnioskodawcę na
rynek, lub
• nowe procesy są faktycznie wykorzystywane w działalności Wnioskodawcy.
Jeśli równolegle Wnioskodawca planuje wdrożyć/wdroży innowację organizacyjną lub marketingową,
która jest związana z wdrożeniem innowacji stanowiącej przedmiot dofinansowanej usługi (dodatkowe
punkty w procesie oceny), taka dodatkowa innowacja jest uznana za wdrożoną w sytuacji gdy nowe
metody marketingowe lub organizacyjne są faktycznie wykorzystywane w działalności Wnioskodawcy.

