Badania na rynek
Poddziałanie 3.2.1 Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020
Alert europejski
06/2017

TERMIN NABORÓW
05.09.2017 - 28.02.2018
Konkurs podzielony na 4 etapy:
I etap 05.09
II etap 01.10
III etap 01.11
IV etap 01.01

30.09.2017 r.
31.10.2017 r.
31.12.2017 r.
28.02.2018 r.

ALOKACJA

400 mln PLN

750 mln PLN

Konkurs dedykowany
średnim miastom

Konkurs ogólny

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2 sierpnia 2017r. ogłosiła dwa konkursy,
w ramach których mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) otrzymać mogą
dofinansowanie kosztów związanych z wdrożeniem wyników prac badawczo –
rozwojowych zrealizowanych samodzielnie lub na zlecenie, których efektem będzie
wprowadzenie na rynek nowych lub znacznie ulepszonych wyrobów i usług. Na wsparcie
projektów przeznaczono 1,15 mld PLN, w tym 400 mln PLN dla projektów realizowanych
w 255 średnich miastach wskazanych na liście opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju.
Konkurs trwać będzie od 05 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r. i zostanie podzielony
na 4 etapy. Ewaluacja wniosków nie powinna przekroczyć 90 dni od momentu zakończenia
poszczególnych etapów konkursu. Jednym z elementów oceny merytorycznej jest
spotkanie wnioskodawcy z Panelem Ekspertów.
Projekty rozpocząć się muszą nie później, niż 30 września 2018 r. i mogą trwać
maksymalnie 30 miesięcy.

RODZAJ NABORU

BENEFICJENCI

Nabór konkursowy

Konkurs skierowany jest wyłącznie do
podmiotów wpisujących się w definicję
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH
maksymalna (ogółem)

minimalna

50 mln EUR

5 mln PLN

dla mikro i małych
przedsiębiorców

maksymalna kwota dofinansowania

20 mln PLN
w tym

450 tys. PLN

na prace rozwojowe

Regionalna pomoc inwestycyjna
Nabycie lub leasing nieruchomości
(do 10% kosztów),
Nabycie środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych,
Roboty/materiały budowlane (suma
kosztów związanych z nabyciem
nieruchomości oraz robotami i
materiałami nie może przekraczać 20%
kosztów kwalifikowanych oraz 5 mln PLN).

10 mln PLN

dla średnich
przedsiębiorców

500 tys. PLN

na usługi doradcze
Pomoc na prace rozwojowe
(maksymalna wartość kosztów
kwalifikowalnych 1 mln PLN)

Pomoc na usługi doradcze
(maksymalna wartość kosztów
kwalifikowalnych 1 mln PLN)

Wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi
kosztami pracy,

Koszty usług doradczych.

Badania wykonywane na podstawie praw
udzielonych przez podmioty zewnętrzne,
Koszty operacyjne (koszty materiałów,
środków eksploatacyjnych i podobnych na
potrzeby projektu).
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WYMAGANIA
Wnioskodawca - MŚP, prowadzi działalność
na terenie Polski oraz nie podlega
wykluczeniu,

Wniosek o dofinansowanie nie został
złożony w ramach równolegle trwającego
konkursu dla Poddziałania 3.2.1,

Projekt realizowany jest na terenie Polski /
średniego miasta,

Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac
badawczo-rozwojowych zrealizowanych
samodzielnie lub na zlecenie
wnioskodawcy,

Projekt rozpoczyna się nie później, niż 30
września 2018 r., a okres jego realizacji nie
przekracza 30 miesięcy,
Przedmiot projektu nie dotyczy
działalności wykluczonej zgodnie z art. 1
Rozporządzenia KE 651/2014,
Projekt zostanie rozpoczęty po dniu
złożenia wniosku o dofinansowanie,
Wnioskowane dofinansowanie nie
przekracza 20 mln PLN,

Wydatki są racjonalnie uzasadnione,
Wskaźniki projektu są obiektywnie
weryfikowane o odzwierciedlają założone
cele,
Wnioskodawca posiada zdolność do
sfinansowania projektu,

Projekt jest przygotowany do realizacji
(odpowiednio zdefiniowane wymagane
zasoby i warunki realizacji),

Projekt dotyczy inwestycji związanej z
założeniem nowego lub dywersyfikacją
działalności istniejącego zakładu,

Wnioskodawca osiągnął w jednym roku
obrotowym z okresu 3 lat poprzedzających
złożenie wniosku przychody ze sprzedaży
na poziomie co najmniej 600 tys. PLN
(mikro i małe przedsiębiorstwa) lub 1 mln
PLN (średnie przedsiębiorstwa),

Projekt dotyczy innowacji produktowej co
najmniej na skalę rynku polskiego,

CZYNNIKI SUKCESU

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Produkt posiada duży potencjał rynkowy,

Przedsiębiorstwo

Wnioskodawca posiada wszystkie zasoby
i dokumenty niezbędne do relaizcaji
projektu,

Produkt będzie posiadał potencjał rynkowy
(charakteryzuje się opłacalnością).

mikro

małe

średnie

Projekt ma pozytywny wpływ na realizację
zasady zrównoważonego rozwoju,

Pomoc regionalna
(zgodnie z Mapą pomocy regionalnej)

70%

70%

60%

Produkt charakteryzuje się dużą
innowacyjnością,

Max. pomoc na prace rozwojowe

45%

45%

35%

Max. pomoc na usługi doradcze

50%

50%

50%

Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną
Specjalizację,
Wnioskodawca jest członkiem Krajowego
Klastra Kluczowego,
Projekt polega na wdrożeniu wyników
prac B+R objętych patentem lub wzorem
użytkowym.
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