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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.

Definicje
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Instytucja wdrażająca: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

Projekty kwalifikowane:

• Projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących

ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów

• Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac

rozwojowych, w tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są

one wykorzystywane na potrzeby projektu), personelu zaangażowanego w projekt, badań, wartości

niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji

produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji*

• projekt musi dotyczyć obszarów inteligentnych specjalizacji regionu zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji

Województwa Lubelskiego do 2020 roku**

Beneficjenci:

• małe i średnie przedsiębiorstwa

• duże przedsiębiorstwa

*Pierwsza produkcja oznacza pierwsze przemysłowe zastosowanie urządzeń/instalacji o charakterze pilotażowym

i prototypowym lub pierwsze inwestycje niepieniężne w sprzęt/urządzenia i instalacje, z uwzględnieniem kolejnych etapów,

czyli fazy testowania, walidacji itp., ale nie obejmuje już masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.

** obszary inteligentnych specjalizacji: Biogospodarka, Medycyna i zdrowie, Energetyka niskoemisyjna, Informatyka

i automatyka
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Forma wsparcia: Dotacja

Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:

• minimum 80 tys. PLN; maksimum 5 mln PLN

Kwota wsparcia:

• minimum 20 tys. PLN; maksimum 3 mln PLN 

Maksymalna intensywność wsparcia:

• Podstawowa intensywność pomocy:

- 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych

- 25 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych

• Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych 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 małych przedsiębiorstw

- o 15 p.p., gdy wyniki projektu będą szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem

publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją

otwartego dostępu

Najbliższy konkurs:

• termin składania wniosków: od 30.05.2017 r. do 30.06.2017 r.

• budżet konkursu: 28,3 mln PLN
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Kryteria trafności merytorycznej (max. 100 pkt):

1. Potencjał wnioskodawcy – maks. 23 pkt

2. Wnioskodawca należy do sektora MŚP – 5 pkt

3. Zakres korzyści osiągniętych w wyniku realizacji projektu – maks. 19 pkt

4. Intensywność B+R– maks. 7 pkt

5. Komercjalizacja badań – maks. 13 pkt

6. Efektywna współpraca w projekcie i promocja wyników – maks. 20 pkt

7. Oddziaływanie na ochronę środowiska – maks. 3 pkt

8. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych – 4 pkt

9. Wkład własny - za każde 4 % obniżonego poziomu dofinansowania można uzyskać 1 pkt – maks. 6 pkt
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Kontakt

+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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