KOMPLEKSOWE DORADZTWO UNIJNE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
Działanie 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej
przedsiębiorczości” – projekty badawczo - rozwojowe
Termin naboru wniosków: 30 czerwca 2017 – 31 lipca 2017.
Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:
1. Projekty badawcze przedsiębiorstw służące opracowaniu nowych lub istotnie
ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe,
procesowe) tj. realizowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac
rozwojowych obejmujące dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia
prototypu i jego pierwszej produkcji.
Wsparciem objęte będą projekty opierające się m.in. na:







prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
pracach rozwojowych,
opracowaniu linii pilotażowych,
opracowaniu demonstracyjnych prototypów,
walidacji danego rozwiązania,
uruchomieniu pierwszej produkcji(eksperymentalnej i niekomercyjnej).

* Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia
skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów,
obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest
faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Każdy projekt pierwszej
produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające – prace rozwojowe, fazę
demonstracyjną i walidację.
Realizowanie przez przedsiębiorstwa prac badawczo-rozwojowych powinno odbywać się
samodzielnie, przy wykorzystaniu własnych zasobów lub na wyraźne zlecenie wykonania
takich prac na rzecz beneficjenta.
2. Zakup wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji,
know-how czy innej nieopatentowanej wiedzy technologicznej) jest możliwy jedynie w
przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac rozwojowych,
zakładających uzupełnienie bądź dostosowanie zakupionych technologii do specyfiki
danego przedsiębiorstwa.
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Projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie będą mogły uzyskać
dofinansowania. Wsparciem nie będą również objęte projekty polegające wyłącznie na
wdrożeniu wyników badań do masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.
W wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych powinien zostać osiągnięty
etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu), pozwalający
na jego pierwszą produkcję.
Inwestycja musi wpisywać się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji.

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 musi prowadzić działalność gospodarczą w granicach administracyjnych
województwa świętokrzyskiego lub zamierzać realizować projekt/inwestycję na terenie
województwa świętokrzyskiego.

Środki przeznaczone na dofinansowanie:
50 mln PLN.

Minimalna wartość projektu:


200 tys. PLN.

Maksymalna wartość projektu:


5 mln PLN.

A1 Europe Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków
tel. (+48 12) 259 80 70, fax: (+48 12) 398 21 88
e-mail: biuro@a1europe.pl
www.a1europe.pl

KOMPLEKSOWE DORADZTWO UNIJNE

Maksymalny poziom dofinansowania:
Przedsiębiorca

Mikro
Mały
Średni
Duży

Badania
przemysłowe – max
dofinasowanie
(uzależnione od
statusu
przedsiębiorcy)

Badania
przemysłowe – max
dofinasowanie po
uwzględnieniu
zwiększenia

Prace
rozwojowe
(eksperymentalne)
– max
dofinasowanie

Prace
rozwojowe
(eksperymentalne) –
max dofinasowanie
po uwzględnieniu
zwiększenia

70 %
70%
60%
50%

80%
80%
75%
65%

45%
45%
35%
25%

60%
60%
50%
40%

Powyższa tabela uwzględnia zwiększoną intensywność pomocy wyliczoną w
następujący sposób:
a) o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw oraz o 20 punktów
procentowych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw;
b) o 15 punktów procentowych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:
 projekt zakłada efektywną współpracę:
- między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest
realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim
i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze
przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych, lub
- między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i
upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów
kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;
 wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za
pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania
bezpłatnego lub otwartego.
Katalog kosztów kwalifikowanych:
 koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań
przemysłowych lub prac rozwojowych (pracowników badawczych, pracowników
technicznych oraz pozostałych pracowników pomocniczych) oraz brokerów
technologii w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją
projektu objętego dofinansowaniem;
* W przypadku pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, którzy zostali
oddelegowani do prac B+R w ramach dofinansowanego projektu, koszty związane z wynagrodzeniem
pracownika nie mogą miesięcznie przekroczyć kwoty 150% średniomiesięcznego wynagrodzenia tego
pracownika, za ostatni zamknięty rok obrachunkowy.
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* Miesięczne koszty wynagrodzenia zewnętrznego pracownika zatrudnionego celem prowadzenia prac
B+R w ramach dofinansowanego projektu, nie mogą przekraczać 10 000,00 PLN netto jak również nie
mogą być wyższe niż 150% średniej krajowej dla danego stanowiska.

koszty podwykonawstwa, które należy rozumieć jako:
– zlecanie stronie trzeciej merytorycznych części prac projektu, które nie mogą
być wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta,
– koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie.
Za podwykonawstwo nie uznaje się czynności pomocniczych, niezbędnych do wykonania
zadań projektowych (np. usług prawnych czy księgowych). W ramach projektu
podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni
publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej
jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą
wiedzę. W ramach niniejszej kategorii należy również rozliczać wszystkie umowy o dzieło;





Pozostałe koszty bezpośrednie w ramach których kwalifikowane są odpisy
amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z:
– aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym;
– wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie
licencji uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych tj. wartości
niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how,
nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp.
w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego
pomocą.
 Koszty budynków i gruntów, w tym:
– dzierżawa gruntów - tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej;
– wieczyste użytkowanie gruntów - tylko opłaty za użytkowanie wieczyste z
wyłączeniem odsetek;
– amortyzacja budynków - w przypadku, gdy wykorzystywane są także w innych
celach niż realizacja projektu, kwalifikowana jest tylko ta część odpisu
amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu
realizacji projektu objętego pomocą.
W przypadku wskazanych powyżej kosztów budynków i gruntów (np. dzierżawa
gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków) łączna kwota
wydatków kwalifikowanych w projekcie nie może przekroczyć 10%
całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.



Pozostałe koszty operacyjne do których zalicza się m.in.:
– materiały, np. surowce, półprodukty, odczynniki;
– sprzęt laboratoryjny (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu
środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką
rachunkowości);
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– koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w
okresie i w proporcji wykorzystania w projekcie;
– wynajem powierzchni laboratoryjnej (tj. powierzchni przystosowanej do
przeprowadzania badań np. ze względu na wymagane certyfikaty lub zastosowane
systemy zabezpieczeń;
– elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji
pilotażowej lub demonstracyjnej;
– koszty promocji projektu* (publikacje, koszt strony internetowej itp. – bez
kosztów delegacji, które należy rozliczać w ramach kosztów pośrednich) do 1%
kosztów kwalifikowanych projektu;
– koszty szkoleń (w ramach cross financingu)* - kosztem kwalifikowanym są
działania związane z rozwojem umiejętności kadr przedsiębiorstwa - do 2,5%
całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.
Ograniczenia:
 Przedmiotem projektów badawczo- rozwojowych będzie zawsze koncepcja
zawierająca zarówno prace B+R, jak i założenia dotyczące wdrożenia wyników tych
prac.
 Jeśli chodzi o pomoc na projekty badawczo-rozwojowe, część projektu objęta
pomocą powinna w pełni należeć do jednej z następujących kategorii: badania
przemysłowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.
 W przypadku dużych przedsiębiorstw wsparcie będzie uzależnione od spełnienia
dodatkowych warunków tj.:
a) warunku dyfuzji innowacji albo współpracy dużego przedsiębiorstwa z MŚP,
jednostką naukową lub organizacją pozarządową lub instytucję badawczą.
b) 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.
 Beneficjent jest zobligowany do realizacji inwestycji na terenie województwa
świętokrzyskiego;
 Beneficjent najpóźniej w dniu przyznania pomocy tj. podpisania umowy o
dofinansowanie musi posiadać zakład lub oddział na terenie województwa
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świętokrzyskiego, co musi zostać potwierdzone właściwym dokumentem 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.
Wsparcie
wszystkich
inwestycji
dotyczących
infrastruktury
B+R
w
przedsiębiorstwach będzie uzależnione od przedstawienia planu prac badawczorozwojowych przewidzianych do prowadzenia.
Termin zakończenia realizacji projektu nie może być późniejszy niż do dnia 30
grudnia 2020 roku.
W ramach niniejszego konkursu dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty,
które przed rozpoczęciem realizacji cechuje co najmniej II poziom gotowości
technologicznej TRL, tj. „określono koncepcje technologii lub jej przyszłe
zastosowanie Oznacza to rozpoczęcie procesu poszukiwania potencjalnego
zastosowania technologii. Od momentu zaobserwowania podstawowych zasad
opisujących nową technologię można postulować praktyczne jej zastosowanie,
które jest oparte na przewidywaniach. Nie istnieje jeszcze żaden dowód lub
szczegółowa analiza potwierdzająca przyjęte założenia.
W przypadku projektów informatycznych, w których część badawcza wiąże się z
przeprowadzeniem prac B+R w zakresie oprogramowania komputerowego, należy
uwzględnić zasady określone w przygotowanym przez OECD Podręczniku Frascati z
2002 r.
Badań na zlecenie ani świadczenia usług badawczych nie uznaje się za formę
współpracy.
Wnioskodawca może rozpocząć realizację Projektu w dniu następującym po dniu
złożenia wniosku (początek okresu kwalifikowalności wydatków w projekcie).
Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac w projekcie podwykonawcy można zlecać wyłącznie organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej
wiedzę o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub
badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i
art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014
r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B.

A1 Europe Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków
tel. (+48 12) 259 80 70, fax: (+48 12) 398 21 88
e-mail: biuro@a1europe.pl
www.a1europe.pl

