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Badania przemysłowe - badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz
umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług lub też wprowadzenia znaczących
ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych
systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku
interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań
przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych
Eksperymentalne prace rozwojowe - zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej
aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i
umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także
obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie
nowych produktów, procesów i usług. Prace rozwojowe mogą obejmować:
• opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację

nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków
rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów,
procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony

• opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w
przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania
do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i
walidacji.

Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do
istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet
jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.
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Lista Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO: 1) Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne 2) Diagnostyka

i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej 3) Wytwarzanie produktów leczniczych

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA: 4) Innowacyjne technologie,

procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego 5) Żywność wysokiej jakości 6)

Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA: 7) Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania,

magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii 8) Inteligentne i energooszczędne budownictwo 9) Rozwiązania

transportowe przyjazne środowisku

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI: 10) Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i

wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów 11) Minimalizacja wytwarzania odpadów,

w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne

metody odzysku) 12) Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM): 13) Wielofunkcyjne

materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty 14) Sensory (w

tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe 15) Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne 16) Elektronika

oparta na polimerach przewodzących 17) Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych 18)

Optoelektroniczne systemy i materiały 19) Technologie kreacyjne (gry komputerowe, multimedia, wzornictwo

przemysłowe) 20) Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających,

konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy
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Projekty kwalifikowane:

• projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe, wpisujące się

w Krajową Inteligentną Specjalizację

• warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako:

– wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub

– udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności

gospodarczej innego przedsiębiorcy

• dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty, które przed rozpoczęciem realizacji cechuje co

najmniej II poziom gotowości technologicznej TRL*

• projekt musi dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej

Beneficjenci: przedsiębiorcy

*II poziom gotowości technologicznej - określono koncepcję 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
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Forma wsparcia: dotacja

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

• 5 mln PLN w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województwa mazowieckiego

• 2 mln PLN w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze pozostałych (t.j. poza mazowieckim)

województw

• 12 mln w przypadku dużych przedsiębiorstw

Maksymalna wartość dofinansowania:

• 20 mln EUR – jeżeli koszty kwalifikowalne badań przemysłowych stanowią więcej niż połowę całkowitych

kosztów kwalifikowalnych projektu

• 15 mln EUR – jeśli koszty kwalifikowane prac rozwojowych stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów

kwalifikowanych projektu

Planowany nabór wniosków:

• DlaMŚP:

- 1 konkurs: od 1 marca do 30 czerwca 2017 r.; budżet konkursu: 1 000 mln PLN

- 2 konkurs: od września do grudnia 2017 r.; budżet konkursu: 1 000 mln PLN

• Dla dużych przedsiębiorstw

- 1 konkurs: od 1 marca do 30 czerwca 2017 r.; budżet konkursu: 400 mln PLN

- 2 konkurs: od września do grudnia 2017 r.; budżet konkursu: 350 mln PLN
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Podstawowa intensywność pomocy:

• 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych

• 25 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych

Intensywność pomocy można zwiększyć do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych w następujący

sposób:

• o 10 p.p. w przypadku średnich przedsiębiorstw oraz o 20 p.p. w przypadku mikro i małych

przedsiębiorstw

• o 15 p.p., jeżeli Wnioskodawca wykaże w dokumentacji projektu, że w okresie 3 lat od zakończenia

projektu wyniki projektu:

– zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co

najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub

– zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych zawartych w

wykazie czasopism opracowanym przez MNISW (wykaz ten jest zawarty w dokumentacji

konkursowej) lub powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do

uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub

– zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub

oprogramowania z licencją otwartego dostępu

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe (…)
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1) Koszty bezpośrednie:

• Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia

społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac

rozwojowych, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją Projektu

objętego pomocą (umowy o pracę lub umowy zlecenia)

• Koszty podwykonawstwa, wynikające ze zlecenia stronie trzeciej części merytorycznych prac

projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta oraz

koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie, przy zachowaniu poniższych warunków:

– części merytoryczne prac projektu można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu

instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją

prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę (innym podmiotom- wyłącznie po uzyskaniu

pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej)

– powyższe ograniczenie nie obowiązuje zleceń w formie umów o dzieło (UWAGA: wszystkie

umowy o dzieło w ramach projektu należy traktować jako podwykonawstwo)

– łączna kwota kwalifikowanych kosztów podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% całkowitych

kosztów kwalifikowanych projektu

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe (…)

Wydatki kwalifikowane
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• Pozostałe koszty bezpośrednie:

– Koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych:

• odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania (leasing finansowy lub operacyjny, wynajem) z aparatury

naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym

• odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania (opłaty licencyjne) z 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. (WNiP mogą być nabyte wyłącznie uczelni publicznej,

państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją

prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę; od innych podmiotów- wyłącznie za zgodą Instytucji Pośredniczącej)

w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą

– Koszty budynków i budowli (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków)- w zakresie i

przez okres niezbędny do realizacji projektu, do 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu

– Pozostałe koszty operacyjne, m.in.: materiały, np. surowce, półprodukty, odczynniki; sprzęt laboratoryjny (nie będący

środkiem trwałym); koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w proporcji

wykorzystania w projekcie; wynajem powierzchni laboratoryjnej; 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, stanowiących koszt pośredni) do 1% kosztów kwalifikowanych projektu; koszt audytu

zewnętrznego

2) Koszty pośrednie (maksymalnie 17% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa)
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1. Kryteria merytoryczne w ramach oceny naukowo-technologicznej:

a) kryteria dostępu (ocena TAK/NIE):

• Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe i dotyczy innowacji

produktowej lub procesowej

• Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację

b) kryteria punktowane:

• Zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi

związane zostały zdefiniowane (od 0 do 5 pkt)

• Zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację

zaplanowanych w projekcie prac B+R (od 0 do 5 pkt)

2. Kryteria merytoryczne w ramach oceny gospodarczo-biznesowej:

a) kryteria dostępu (ocena TAK/NIE):

• Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu

• Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację

b) kryteria punktowane:

• Nowość rezultatów projektu (od 0 do 5 pkt)

• Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu (od 0 do 5 pkt)

• Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP (0 lub 3 pkt)
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Informacje kontaktowe

http://www.investmentsgroup.net

+48 608 000 510

+48 22 586 33 00

digilio@investmentsgroup.net

Mobile:

Tel:

Email:

President: Donato DI GILIO

+48 22 825 22 22 

+48 22 586 33 00

ul. Królewska 16, 00-103 Warsaw, PL

Fax:

Tel:

address

Core Sp. z o.o 

+48 608 000 512

+48 22 586 33 31

dwawrzyniak@investmentsgroup.net

Mobile:

Tel:

Email:

Dorota WAWRZYNIAK

+48 608 000 527

+48 22 586 33 14

rkubrowski@investmentsgroup.net

Mobile:

Tel:

Email:

Rafał KUBROWSKI
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