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Działanie 3.2.1 Badania na rynek
Terminy naborów

Rozpoczęcie naboru wniosków: 20 marca 2018 r.
Zakończenie naboru wniosków: 5 grudnia 2018 r.
Informacje o działaniu
Wsparcie projektów obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez
przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z
zachowaniem preferencji dla Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.
Typ Beneficjenta
O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, mali- lub średni
przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
Wnioskodawca przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym przynajmniej 12
miesięcy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, osiągnął
przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 000 PLN w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw,
oraz 1 000 000 PLN w przypadku średnich przedsiębiorstw.
Typy projektów
Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wdrożenia posiadanych wyników prac badawczorozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie
prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów
lub usług).
Projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R chronionych patentem lub zgłoszonych do ochrony
patentowej lub dotyczących zgłoszonego wzoru użytkowego.
Szczegółowe kryteria wyboru projektów
•

Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych (punktacja 0 lub 1)

•

Przygotowanie do realizacji projektu (punktacja 0 lub 2; 2 punkty mogą uzyskać projekty, które
są w pełni przygotowane do wdrażania już w momencie aplikowania, tj. posiadają pozwolenie
na inwestycję lub decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo zaświadczenie o braku
konieczności uzyskania takich decyzji czy pozwoleń)

•

Innowacyjność produktu (punktacja 0, 1, 2, 3 lub 4)
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•

Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu (punktacja 0, 1, 2 lub 3)

Na ocenie punktowej można uzyskać maksymalnie 18 pkt. W punktowanych kryteriach,
z wyjątkiem kryteriów:
•

„projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację”,

•

„wnioskodawca jest członkiem klastra posiadającego status Krajowego Klastra Kluczowego”
oraz

•

„projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R chronionych patentem lub zgłoszonych do
ochrony patentowej lub prawem ochronnym na wzór użytkowy lub dotyczących zgłoszonego
wzoru użytkowego”

trzeba uzyskać min. 1 pkt, żeby móc uzyskać rekomendację do dofinansowania. Żeby uzyskać
dofinansowanie należy uzyskać łącznie co najmniej 12 punktów.
Zasady finansowania projektów
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi dla firm średnich – 10 mln, a dla
mikro i małych – 5 mln zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu - 50 mln EUR.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na prace rozwojowe - 1 mln PLN
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na usługi doradcze - 1 mln PLN
Kwoty dofinansowania
Część badawcza maksymalnie – 450 tys. zł, część doradcza maksymalnie – 500 tys. zł, część badawcza,
doradcza i inwestycyjna – dofinansowanie maksymalnie 20 mln zł.
Poziom dofinansowania
• część badawcza – maksymalnie 45% dla mikro i małego przedsiębiorcy oraz 35% dla średniego
przedsiębiorcy;
•

część doradcza – maksymalnie 50%;

•

część inwestycyjna – zgodnie z mapą pomocy regionalnej (dla województwa lubelskiego dla
małych - 70%, dla średnich - 60%).
Katalog kosztów kwalifikowalnych

1.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty:
1) nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości,
z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
2) nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;
3) nabycia robót i materiałów budowlanych;
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4) 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,
5) rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez
korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia
umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy
finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia
kosztu, przy czym umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od
przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu;
6) rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez
korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia
umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należną
finansującemu z tytułu umowy leasingu o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest
wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym
umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego,
z wyłączeniem leasingu zwrotnego.
2.

Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1 i 5, może wynosić do
10% kosztów kwalifikowalnych.

3.

Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1, 3 i 5, może wynosić
do 20% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 5 mln zł.

4.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych zalicza się koszty:
1) wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej
wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją,
2) badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub
użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach
pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie
na potrzeby związane z realizacją projektu,
3) operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów,
ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.
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5.

Kosztami kwalifikowalnymi w zakresie usług doradczych są koszty usług doradczych świadczonych
przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani
okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP,
w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

Warunki uznania poniesionych kosztów za koszty kwalifikowalne zostały określone
w szczególności w art. 6c ustawy o PARP, w § 6 ust. 1 rozporządzenia, w art. 44 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w wytycznych horyzontalnych w zakresie
kwalifikowalności oraz w wytycznych POIR.
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