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Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 

Działanie 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej 
przedsiębiorczości” –  Infrastruktura badawczo-rozwojowa w 
przedsiębiorstwach 
 

Jest to jedyny konkurs przewidziany na inwestycje z zakresu infrastruktury badawczo - 
rozwojowej w przedsiębiorstwach w ramach Działania 1.2 RPOWŚ na lata 2014-2020. 

 

Termin naboru wniosków: 30 czerwca 2017 – 31 październik 2017. 

 
Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie: 

 Dofinansowanie na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo - 
rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. 

 Wsparcie obejmuje inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-
rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej 
przedsiębiorstwa. 

 Inwestycje m.in. w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt i inne niezbędne 
wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. 
 

Beneficjenci: 

 mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, 
 duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji 

działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz pod warunkiem, że projekty 
będą podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidują współpracę z MŚP  NGO, 
instytucjami badawczymi.  

Beneficjent jest zobligowany do realizacji inwestycji na terenie województwa 
świętokrzyskiego. 
 

Środki przeznaczone na dofinansowanie: 

 70 mln PLN.  
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Minimalna wartość projektu: 

 300 tys. PLN. 
 

Maksymalna wartość projektu: 

 10 mln  PLN. 
 

Maksymalny poziom dofinansowania: 

 dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 55% wydatków kwalifikowalnych, 
 dla średniego przedsiębiorstwa – 45% wydatków kwalifikowalnych, 
 dla dużego przedsiębiorstwa – 35% wydatków kwalifikowalnych. 

 
Ograniczenia: 

 Nabywane rzeczowe aktywa trwałe mogą być używane (dotyczy wyłącznie sektora 
MŚP), jednak  w momencie zakupu nie mogą być starsze niż 3 lata od daty ich 
produkcji. W przypadku zakupu rzeczowych aktywów trwałych przez duże 
przedsiębiorstwa należy mieć na uwadze, że nabywane aktywa muszą być nowe. 

 Wartości niematerialne i prawne, pod warunkiem iż nie dotyczą zakupu 
oprogramowania dedykowanego, opracowywanego pod konkretne potrzeby 
(zamówienie) podmiotu. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla 
wartości niematerialnych i prawnych nie może przekraczać 300 000 zł dla projektu; 

 Beneficjent najpóźniej w dniu przyznania pomocy tj. podpisania umowy o 
dofinansowanie musi posiadać zakład lub oddział na terenie województwa 
świętokrzyskiego, co musi zostać potwierdzone właściwym dokumentem 
rejestrowym np. wpis do EDG, KRS; 

 W okresie od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia podpisania umowy o 
dofinansowanie projektu nie jest możliwa zmiana struktury prawno – organizacyjnej 
wnioskodawcy polegająca na: przekształceniu, podziale, łączeniu, uzyskaniu lub 
utracie osobowości (podmiotowości) prawnej, wniesieniu aportem przedsiębiorstwa 
lub jego zorganizowanej części. 

 Dofinansowanie udzielane będzie wyłącznie projektom o charakterze stacjonarnym, 
tj. projektom o dokładnie określonej lokalizacji na terenie województwa 
świętokrzyskiego. Infrastruktura nabyta w ramach projektu musi być zlokalizowana 
w województwie świętokrzyskim. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o 
dofinansowanie musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
związane z realizacją projektu.  

 Dofinansowanie może być udzielone wyłącznie na realizację inwestycji 
początkowych. 
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o Do poszczególnych typów inwestycji początkowych realizowanych przez 
przedsiębiorstwa należą: 
- Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów 
uprzednio nieprodukowanych w zakładzie, 
- Zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, 
- Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego zakładu, 
- Założenie nowego zakładu. 

 Termin zakończenia realizacji projektu nie może dłuższy niż do dnia 30 grudnia 2020 
roku. 

 Inwestycja musi wpisywać się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji. 
 Wsparcie wszystkich inwestycji dotyczących infrastruktury B+R  w 

przedsiębiorstwach będzie uzależnione od przedstawienia Biznes Planu 
zawierającego agendę prac badawczo-rozwojowych (B+R). 

 Pomoc nie może być udzielana na inwestycję prowadzącą wyłącznie do odtworzenia 
zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa. 

 Duże przedsiębiorstwo: 
o musi zawrzeć umowy z podmiotem z sektora MŚP i w konsekwencji wspólne 

ubieganie się o dofinansowanie jako partnerzy w projekcie lub 
o podpisanie umowy z podmiotem/podmiotami z sektora MŚP i/lub NGO czy 

instytutem/ami badawczym/i listu intencyjnego w sprawie współpracy w 
ramach realizacji projektu 

 W przypadku dużych przedsiębiorstw wsparcie będzie uzależnione od spełnienia 
dodatkowych warunków tj.: 

o warunku dyfuzji innowacji oraz współpracy dużego przedsiębiorstwa z MŚP, 
jednostką naukową lub organizacją pozarządową lub instytucję badawczą; 

o zapewnienia, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego 
ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy na 
terytorium UE 

Warunek dyfuzji innowacji, o którym o mowa powyżej jest spełniony, gdy wyniki 
prac B+R: 
a) zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i 
technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub 
b) zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub 
technicznych lub 
c) zostaną udostępnione w powszechnie dostępnych bazach danych 
zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych 
danych badawczych), lub 
d) zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania 
bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu. 

 
 
 
 


