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Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Projekty kwalifikowane:

• Projekty inwestycyjne, dotyczące wdrożenia wyników prac B+R przeprowadzonych przez

przedsiębiorcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzące do wprowadzenia na rynek

nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług

• Elementem projektu mogą być również prace rozwojowe oraz usługi doradcze

• Kwalifikować się będą projekty realizowane na terenie miast średnich (ich lista znajduje się

na końcu prezentacji)

Beneficjenci: MŚP

Nabór wniosków: od 5 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r. (konkurs będzie podzielony na

etapy)

Budżet konkursu: 400 mln PLN (z czego 38 mln PLN dla projektów zlokalizowanych w

województwie mazowieckim

2



Forma wsparcia: dotacja

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu:

• 5 mln PLN dla mikro i małych przedsiębiorstw

• 10 mln PLN dla średnich przedsiębiorstw

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu:

• 50 mln EUR na cały projekt

• 1 mln PLN na prace rozwojowe

• 1 mln PLN na doradztwo

Maksymalna kwota dofinansowania:

• 20 mln PLN na cały projekt

• 450 000 PLN na prace rozwojowe

• 500 000 PLN na doradztwo

Intensywność pomocy:

• dla części inwestycyjnej projektu:

- zgodnie z mapą pomocy regionalnej (przedstawioną na kolejnych 2 slajdach)

• dla prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektu:

- 45% kosztów kwalifikowanych dla mikro małych przedsiębiorstw

- 35% kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw

• dla części doradczej projektu:

- 50% kosztów kwalifikowanych
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Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Mapa pomocy regionalnej 2014-2020 (1):

1. Na terenie województw: lubelskiego, 

podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-

mazurskiego:

• 50% kosztów kwalifikowanych dla dużych, 60% dla 

średnich i 70% dla małych przedsiębiorstw

2. Na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, 

lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, 

pomorskiego, świętokrzyskiego, 

zachodniopomorskiego oraz na obszarach 

należących do podregionów: ciechanowsko-

płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i 

warszawskiego wschodniego:

• 35% kosztów kwalifikowanych dla dużych, 45% dla 

średnich i 55% dla małych przedsiębiorstw

3. Na terenie województw: dolnośląskiego, 

wielkopolskiego, śląskiego:

• 25% kosztów kwalifikowanych dla dużych, 35%  dla 

średnich i 45% dla  małych  przedsiębiorstw
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Mapa pomocy regionalnej 2014-2020 (2):

4. Na obszarach należących do podregionu 

warszawskiego zachodniego:

• 20% kosztów kwalifikowanych dla dużych, 

30% dla średnich i 40% dla małych 

przedsiębiorstw

5. Na terenie miasta stołecznego Warszawa w 

okresie od 1 lipca 2014 do 31 grudnia 2017:

• 15% kosztów kwalifikowanych dla dużych, 

25% dla średnich i 35% dla małych 

przedsiębiorstw

6. Na terenie miasta stołecznego Warszawa w 

okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 

2020:

• 10% kosztów kwalifikowanych dla dużych, 

20%  dla średnich i 30% dla  małych  

przedsiębiorstw
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Koszty kwalifikowane w zakresie prac rozwojowych:

• koszty 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

• koszty 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

• koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów,

ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu

Koszty kwalifikowane części doradczej projektu:

• koszty usług doradczych koniecznych do wdrożenia prac B+R, świadczonych przez zewnętrznych

doradców
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Koszty kwalifikowane części inwestycyjnej projektu:

1. Koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z

wyłączeniem lokali mieszkalnych

2. Koszty nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1

3. Koszty nabycia robót i materiałów budowlanych

4. Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw

własności intelektualnej

5. Koszty rat spłaty nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia

zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, pod

warunkiem że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu

zakończenia realizacji projektu

6. Koszty rat spłaty wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt 5, poniesione przez

korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z

wyłączeniem leasingu zwrotnego

UWAGA:

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

kwalifikowalnych części inwestycyjnej

• Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 1, 3 i 5, może wynosić do 20% kosztów

kwalifikowalnych części inwestycyjnej, jednak nie więcej niż 5 mln PLN

• W przypadku leasingu, kosztem kwalifikowanym może być (pod pewnymi warunkami) wydatek poniesiony przez

leasingodawcę na zakup leasingowanego Wnioskodawcy środka trwałego
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Wybrane kryteria formalne specyficzne (ocena 0-1):

1. 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 1 mln zł (dotyczy

średnich przedsiębiorców) lub 600 tys. zł (dotyczy mikro i małych przedsiębiorców)

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
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Kryteria oceny merytorycznej projektów (dokonywanej przez Panel Ekspertów):

1. Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych (0 lub 1 pkt; wymagane

minimum: 1 pkt)

2. Przygotowanie projektu do realizacji (0, 1 lub 3 pkt; wymagane minimum: 1 pkt)

3. Wydatki w ramach projektu są racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu

(0 lub 1 pkt; wymagane minimum: 1 pkt)

4. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu (0 lub 1

pkt; wymagane minimum: 1 pkt)

5. Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu (0 lub 1 pkt; wymagane minimum: 1

pkt)

6. Projekt dotyczy jednej z dopuszczalnych w ramach poddziałania 3.2.1 POIR form inwestycji

początkowej (0 lub 1 pkt; wymagane minimum: 1 pkt)

7. Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art.

8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Uznaje się, że pozytywny

wpływ mają projekty, w ramach których realizowana jest przynajmniej jedna z zasad 4R: reduce,

reuse, recycle, repair (0 lub 1 pkt; wymagane minimum: 0 pkt)

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
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Kryteria merytoryczne oceny (c.d.):

8. Innowacyjność produktu (od 0 do 4 pkt; wymagane minimum: 1 pkt)

9. Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu (od 0 do 3 pkt; wymagane minimum: 1 pkt)

10. Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację (0 lub 1 pkt; wymagane minimum: 0 pkt)

11. Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego (0 lub 1 pkt; wymagane minimum: 0 pkt)

12. 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 (od 0 do 2 pkt; 

wymagane minimum: 0 pkt)

UWAGA:

• aby otrzymać dofinansowanie (pod warunkiem dostępności środków), należy uzyskać minimalny wynik 12

punktów

• jeśli budżet konkursu nie pozwoli na dofinansowanie wszystkich projektów, które uzyskały co najmniej 12

punktów, w przypadku projektów o jednakowej liczbie punktów decydująca będzie:

– w pierwszym rzędzie: punktacja w ramach kryterium „Innowacyjność produktu”

– w drugim rzędzie: punktacja w ramach kryterium „Potencjał rynkowy produktu będącego efektem

projektu ”

– W trzecim rzędzie: intensywność wnioskowanej pomocy na część inwestycyjną (pierwszeństwo będą

miały projekty o niższej wnioskowanej intensywności)

– W czwartym rzędzie: stopa bezrobocia w powiecie, w którym zlokalizowany jest projekt (pierwszeństwo

będą miały projekty zlokalizowane w powiecie o wyższej stopie bezrobocia)

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
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Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

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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Lista miast średnich (1):

Aleksandrów Łódzki, Andrychów, Augustów, Bartoszyce, Bełchatów, Będzin, Biała Podlaska, Białogard,

Bielawa, Bielsk Podlaski, Bielsko-Biała, Bieruń Śląskie, Biłgoraj, Bochnia, Bolesławiec, Braniewo, Brodnica,

Brzeg, Brzesko, Busko-Zdrój, Bytom, Bytów, Chełm, Chełmno, Chodzież, Chojnice, Chorzów, Choszczno,

Chrzanów, Ciechanów, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Czeladź, Czerwionka-Leszczyny, Częstochowa Śląskie,

Dąbrowa Górnicza, Dębica, Działdowo, Dzierżoniów, Elbląg, Ełk, Garwolin, Gdynia, Giżycko, Gliwice, Głogów,

Gniezno, Goleniów, Gorlice, Gostynin, Gostyń, Grajewo, Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Grudziądz, Gryfice,

Gryfino, Hajnówka, Hrubieszów, Iława, Inowrocław, Jarocin, Jarosław, Jasło, Jastrzębie-Zdrój, Jawor, Jaworzno,

Jelenia Góra, Jędrzejów, Józefów, Kalisz, Kamienna Góra, Kędzierzyn-Koźle, Kętrzyn, Kluczbork, Kłodzko,

Knurów, Kobyłka, Koło, Kołobrzeg, Konin, Końskie, Koszalin, Kościan, Kościerzyna, Kozienice, Krapkowice,

Krasnystaw, Kraśnik, Krosno, Krotoszyn, Kutno, Kwidzyn, Legionowo, Legnica, Leszno, Lębork, Lidzbark

Warmiński, Limanowa, Lubań, Lubartów, Lubin, Lubliniec, Luboń, Łańcut, Łask, Łaziska Górne, Łęczna, Łomża,

Łowicz, Łuków, Malbork, Marki, Mielec, Międzyrzecz, Mikołów, Mińsk Mazowiecki, Mława, Mrągowo,

Mysłowice, Myszków, Myślenice, Nakło nad Notecią, Namysłów, Nisko, Nowa Ruda, Nowa Sól, Nowy Dwór

Mazowiecki, Nowy Sącz, Nowy Targ, Nysa
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Lista miast średnich (2):

Oborniki, Olecko, Oleśnica, Olkusz, Oława, Opoczno, Orzesze, Ostrołęka, Ostrowiec Świętokrzyski, Ostróda,

Ostrów Mazowiecka, Ostrów Wielkopolski, Oświęcim, Otwock, Ozorków, Pabianice, Piaseczno, Piastów,

Piekary Śląskie, Piła, Piotrków Trybunalski, Pisz, Pleszew, Płock, Płońsk, Police, Polkowice, Prudnik, Pruszcz

Gdański, Pruszków, Przasnysz, Przemyśl, Przeworsk, Pszczyna, Puławy, Pułtusk, Racibórz, Radom, Radomsko,

Radzyń Podlaski, Rawa Mazowiecka, Rawicz, Reda, Ropczyce, Ruda Śląska, Rumia, Rybnik, Rydułtowy, Rypin,

Sandomierz, Sanok, Siedlce, Siemianowice Śląskie, Sieradz, Sierpc, Skarżysko-Kamienna, Skawina,

Skierniewice, Słubice, Słupsk, Sochaczew, Sokołów Podlaski, Sokółka, Sopot, Sosnowiec, Stalowa Wola,

Starachowice, Stargard Szczeciński, Starogard Gdański, Staszów, Strzelce Opolskie, Suwałki, Swarzędz,

Szamotuły, Szczecinek, Szczytno, Śrem, Środa Wielkopolska, Świdnica, Świdnik, Świdwin, Świebodzice,

Świebodzin, Świecie, Świętochłowice, Świnoujście, Tarnobrzeg, Tarnowskie Góry, Tarnów, Tczew, Tomaszów

Lubelski, Tomaszów Mazowiecki, Trzebinia, Turek, Tychy, Wadowice, Wałbrzych, Wałcz, Wągrowiec,

Wejherowo, Wieliczka, Wieluń, Włocławek, Wodzisław Śląski, Wołomin, Września, Wyszków, Zabrze,

Zakopane, Zambrów, Zamość, Zawiercie, Ząbki, Ząbkowice Śląskie, Zduńska Wola, Zgierz, Zgorzelec, Złotoryja,

Złotów, Żagań, Żary, Żory, Żyrardów, Żywiec
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Dane kontaktowe

+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 

http://www.investmentsgroup.net

+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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