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DOKĄD PO FINANSOWE WSPARCIE B+R?

Fundusze unijneFundusze unijne

Fundusze krajoweFundusze krajowe



PO INNOWACYJNA GOSPODARKA 1.4-4.1

Dlaczego?: polskie przedsiębiorstwa charakteryzują 
się małą skłonnością do inwestowania w działania 
badawczo-rozwojowe
C l i k i i kt kiCel: zwiększenie znaczenia sektora nauki w 
gospodarce; rozwój kierunków uznanych za 
kluczowe w Polscekluczowe w Polsce
Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych 
technologii Działanie 1 4 (badania przemysłowe itechnologii, Działanie 1.4 (badania przemysłowe i 
prace rozwojowe)
Priorytet IV Inwestycja w innowacyjne y y j yj
przedsiębiorstwa, Działanie 4.1(część 
wdrożeniowa)



PO INNOWACYJNA GOSPODARKA 1.4-4.1

Instytucja Zarządzająca: PARP
Alokacja: 780 mln euro
Wnioskodawca: mikro, małe, średnie i duże 
przedsiębiorstwa
1 i k d d i ł i1 wniosek na dwa działania
Wnioskodawca może zrealizować obie fazy lub 
pozostać tylko przy pierwszejpozostać tylko przy pierwszej



PO INNOWACYJNA GOSPODARKA 1.4-4.1

SCHEMAT OBIEGU I REALIZACJI WNIOSKUSCHEMAT OBIEGU I REALIZACJI WNIOSKU
1. Złożenie wniosku w ramach 
działania 1.4 i 4.1

5. Zakończenie realizacji części 
badawczej i opracowanie raportu 
końcowego (analiza opłacalności
wdrożenia)

2. Ocena pod względem 6. Weryfikacja osiągniętych Oce a pod g ęde
innowacyjności i  realności 
ekonomicznej

6 e y acja os ąg ętyc
rezultatów w części badawczej 
oraz ponowna ocena całości 
projektu pod względem p j p g ę
opłacalności ekonomicznej na 
podstawie raportu końcowego

3. Pozytywna ocena 1.4 i 4.1 7. Pozytywna ocena uzyskania3. Pozytywna ocena 1.4 i 4.1 7. Pozytywna ocena uzyskania
dofinansowania na część 
wdrożeniową (4.1)

4 Realizacja części badawczej 1 4 8 Decyzja o pozytywnym4. Realizacja części badawczej 1.4 8. Decyzja o pozytywnym 
zakończeniu realizacji projektu



PO INNOWACYJNA GOSPODARKA 1.4-4.1

Koszty kwalifikowalne:
Etap I (do momentu stworzenia prototypu): 

wynagrodzenia, sprzęt i aparatura badawcza, 
amortyzacja budynków, badania i usługi doradcze, 
wartości niematerialne i prawne koszty ogólne iwartości niematerialne i prawne, koszty ogólne i 
operacyjne
wartości niematerialne i prawne badania i usługiwartości niematerialne i prawne, badania i usługi 
doradcze (70% kosztów I etapu)



PO INNOWACYJNA GOSPODARKA 1.4-4.1

Poziom dofinansowania:

Mikro przedsiębiorstwa Badania przemysłowe-70%p ę p y
Prace rozwojowe-45%

Małe przedsiębiorstwa Badania przemysłowe-60%
Prace rozwojowe-35%Prace rozwojowe 35%

Duże przedsiębiorstwa Badania przemysłowe-50%
Prace rozwojowe 25%Prace rozwojowe-25%



PO INNOWACYJNA GOSPODARKA 1.4-4.1

P kł d j któPrzykłady projektów:
Firma Dynaxo
Opracowanie i uruchomienie produkcji gazowej płyty„Opracowanie i uruchomienie produkcji gazowej płyty 

ceramicznej w technologii gaz pod szkłem”
Wartość projektu: 1,3 mln złWartość projektu: 1,3 mln zł

Centrum Badań DNA „Opracowanie i wdrożenie „ p
kompleksowych testów do diagnostyki 
predyspozycji genetycznych wybranych chorób 
nowotworowych w oparciu o technologięnowotworowych w oparciu o technologię 
mikromacierzy DNA”

Wartość projekt: 1,25 mln złp j ,



PO INNOWACYJNA GOSPODARKA 1.4-4.1

Przykłady projektów:

Centrum Badań DNA; stworzenie kompleksowego 
testu do diagnostyki chorób przenoszonych przez 
kleszczekleszcze

BRASTER s. z o. o.; moblilny aparat służący do 
nieinwazyjnego wczesnego wykrywania markerównieinwazyjnego wczesnego wykrywania markerów 
chorób piersi, w szczególności raka piersi u kobiet

ZELMER; nowy model odkurzacza, wartość projektu:ZELMER; nowy model odkurzacza, wartość projektu: 
3,9 mln zł, dofinansowanie:1,6 mln zł



PO INNOWACYJNA GOSPODARKA 1.4-4.1
Deep Ocean Technology sp z o oDeep Ocean Technology sp. z o. o.

"Przeprowadzenie badań oraz stworzenie konstrukcji obiektu 
podwodno-nadwodnego dla celów naukowych".

- Wartość projektu: 33,5 mln zł
- Dofinansowanie: 16 mln zł

- hotel będzie bazował na dwóch dyskach: podwodnym, 
zanurzonym na głębokość blisko 10 m, w którymzanurzonym na głębokość blisko 10 m, w którym 
zlokalizowanych zostanie około 20 pokoi hotelowych oraz 
dysku bliźniaczym, znajdującym się nad wodą. 

Oba elementy konstrukcji połączone zostaną mocnymi- Oba elementy konstrukcji połączone zostaną mocnymi 
podporami i pionowym ciągiem komunikacyjnym z windą i 
schodami.



PO INNOWACYJNA GOSPODARKA 1.4-4.1



PO INNOWACYJNA GOSPODARKA 8.1
W i k d ik l b ł d i bi tWnioskodawcy: mikro lub małe przedsiębiorstwa
istniejący na rynku 1 lub 2 lata; 

Budżet: 385 635 294,00 EUR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Max. wartość dofinansowania: 700 tyś. zł
Min. wartość dofinansowania: 20 tyś. zł

Nabór: maj 2013Nabór: maj 2013



PO INNOWACYJNA GOSPODARKA 8.1

Na co: 
projekty mające na celu świadczenie usług drogą 

l kt i ( ł f h) t t ielektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie 
produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia 
tych usług Wymaganym rezultatemtych usług. Wymaganym rezultatem 
kwalifikowanego do wsparcia projektu jest 
wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług 
cyfrowych.



PO INNOWACYJNA GOSPODARKA 8.1

Przykłady projektów:
Internetowy system automatycznej kompleksowej 

ji ł t t hrezerwacji usług turystycznych
System internetowej rejestracji wizyt przez 
pacjentówpacjentów
E-usługa projektowania wystroju wnętrz
Serwis wspomagający odnajdywanie osóbSerwis wspomagający odnajdywanie osób 
zagubionych oraz zagrożonych utratą zdrowia lub 
życiażycia



RPO WK-P 4.3 ROZWÓJ KOMERCYJNYCH E-
USŁUG

Wnioskodawcy: mikro małe i średnie firmy 
działające do 1 rok

Budżet: 24 614 216 euro

Dofinansowanie: 70% kk

Urząd Marszałkowski w Toruniu

Nabór: kwiecień-maj 2013 



RPO WK-P 4.3 ROZWÓJ KOMERCYJNYCH E-
USŁUG

Na co:
zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiający 
prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą sieciprowadzenie działalności gospodarczej za pomocą sieci 
(sklep, biuro podróży, kurs językowy),
reorganizacja przedsiębiorstw, tak by realizacja zadań g j p ę , y j
pracowników wykonywana była poprzez wykorzystanie 
telepracy. Możliwość wykonywania pracy przez 
pracownika na rzecz pracodawcy poza miejscem pracypracownika na rzecz pracodawcy poza miejscem pracy 
przy wykorzystaniu mediów elektronicznych – Internetu,
tworzenie cyfrowych platform wymiany informacjitworzenie cyfrowych platform wymiany informacji 
wspierających rozwój gospodarczy firm z sektora MŚP 
(Cymes, Warzywa Groblewskich)



PO INNOWACYJNA GOSPODARKA 8.2 WSPIERANIEPO INNOWACYJNA GOSPODARKA 8.2 WSPIERANIE
WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B

Wnioskodawca: przedsiębiorcy sektora MSP
Nabór: od 17.04.2013
Dofinansowanie do 70%
Min. dofinansowania: 20 tyś zł
Max. dofinansowania: 2 mln zł

Przykład: Dom Mediowy Demo Effective Launching:
System zarządzania projektami pomiędzy agencją a 

klientami



PO INNOWACYJNA GOSPODARKA 8.2 WSPIERANIEPO INNOWACYJNA GOSPODARKA 8.2 WSPIERANIE
WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B

Na co:
przedsięwzięcia o charakterze zarówno 
t h i (i f t ) j k itechnicznym (informatycznym), jak i 
organizacyjnym, które prowadzą do realizacji 
procesów biznesowych w formie elektronicznejprocesów biznesowych w formie elektronicznej, 
obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw.
Funkcje B2B obejmują między innymi:Funkcje B2B obejmują między innymi: 
prognozowanie, planowanie, zaopatrzenie, 
produkcję, magazynowanie, realizację umów i 
kontraktów, sprzedaż, serwis, doradztwo oraz 
wymianę doświadczeń uczestników rynku. 



RPO WK-P DZIAŁANIE 5.4
B fi j tBeneficjent

szkoły wyższe publiczne i niepubliczne.
jednostki sfery B+RTjednostki sfery B+RT.
sieci naukowe i konsorcja naukowo-przemysłowe 
(w tym CZT73 i CD74).(w tym CZT73 i CD74).
instytucje Otoczenia Biznesu o charakterze non 
profit działające w sferze współpracy gospodarki i 
nauki (np. klastry, parki technologiczne).
przedsiębiorcy mający siedzibę75 i działający na 
terenie województwa kujawsko pomorskiegoterenie województwa kujawsko-pomorskiego, 
funkcjonujący min 12 m-cy.
jednostki samorządu terytorialnego.j ą y g



RPO WK-P DZIAŁANIE 5.4
t f t h l ii i d k l i i itransfer technologii i udoskonalanie sieci 
współpracy
wyposażenie w środki i zasoby związane zwyposażenie w środki i zasoby związane z 
tworzeniem i funkcjonowaniem struktur wsparcia na 
rzecz inkubacji i rozwoju naukowo-
t h l i t i k b ttechnologicznego, w tym inkubatory 
przedsiębiorczości tworzone przy udziale jednostek 
naukowo-badawczych, parki przemysłowe itp.au o o bada c yc , pa p e ys o e tp
wparcie na rzecz B+RT w przedsiębiorstwach oraz 
obejmujące wyposażenie w środki i zasoby 

i b d i i t i i izwiązane z badaniami stosowanymi i pracami 
rozwojowymi



RPO WK-P DZIAŁANIE 5.4

rozwój przedsiębiorstw obejmujący wyposażenie w 
środki i zasoby niezbędne do inkubacji 
przedsiębiorstw innowacyjnychprzedsiębiorstw innowacyjnych
wdrożenie wyników prac B+R, w tym opracowanie 
wzorów przemysłowych i wzorów użytkowychwzorów przemysłowych i wzorów użytkowych
doradztwo mające na celu podniesienie poziomu 
transferu technologii z nauki do gospodarki.transferu technologii z nauki do gospodarki.



RPO WK-P DZIAŁANIE 5.4

Projekty celowe:
Projekty mające na celu wsparcie zakupu usług

b d j h d i bi tbadawczo-rozwojowych na rzecz przedsiębiorstw,
istotnych dla przedsiębiorcy w trakcie
opracowywania nowego lub ulepszonego produktuopracowywania nowego lub ulepszonego produktu
oraz zmian procesowych w przedsiębiorstwie
skutkujące ich wdrożeniem w prowadzonej
działalności gospodarczej



RPO WK-P DZIAŁANIE 5.4

Przykład: KPZPiP Voucher badawczy”Przykład: KPZPiP „Voucher badawczy
- 25-50 tyś. zł dla przedsiębiorcy na współpracę z 

jednostką naukowąjednostką naukową 
- Zakres: przeprowadzania badań przemysłowych, 

prac badawczo-rozwojowych i badań na zgodnośćprac badawczo rozwojowych i badań na zgodność 
z normami

- www.vb.kpzpip.pl



BON NA INNOWACJE

Cel: zainicjowanie kontaktów mikro lub małych 
przedsiębiorców z jednostkami naukowymi.

Przeznaczenie: Wsparcie przeznaczone wyłącznie na 
zakup usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwojuzakup usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju 
produktu lub technologii. 



BON NA INNOWACJE

Wykonawcą usługi może być wyłącznie jednostka 
naukowa określona w art. 2 pkt. 9a-e ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r o zasadach finansowania nauki30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 
(Dz. U. Nr 96 poz. 615) prowadząca w sposób 
ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe. ąg y p j
Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy 
w ramach programu Bon na innowacje nie może 
przekroczyć 15 000 zł. 



POKL 8.2.1 WSPARCIE DLA WSPÓŁPRACY
SFERY NAUKI I PRZEDSIĘBIORSTW

promocja idei przedsiębiorczości akademickiej w 
celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu 
działającego na uczelni lub w jednostce naukowejdziałającego na uczelni lub w jednostce naukowej 
(firmy typu spin off lub spin out),
szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowychszkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych 
jednostek naukowych oraz pracowników 
naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, 
doktorantów, studentów, studentów i absolwentów 
uczelni zmierzających rozpocząć własną 
d i ł l ść d t i ff l b i tdziałalność gospodarczą typu spin off lub spin out,



Działalność typu spin-off jest to nowe 
przedsiębiorstwo, które powstało w drodze 
usamodzielnienia się pracownika/pracownikówusamodzielnienia się pracownika/pracowników 
przedsiębiorstwa macierzystego lub innej 
organizacji (np. laboratorium badawczego, szkoły g j ( p g , y
wyższej), wykorzystującego/ych w tym celu 
intelektualne zasoby organizacji macierzystej. 
Fi i ff i d j h k i l h dFirmy spin-off posiadają charakter niezależnych od 
organizacji macierzystej.



Działalność typu spin-out jest to nowe 
przedsiębiorstwo, które zostało założone przez 
pracownika/ów przedsiębiorstwa macierzystego lubpracownika/ów przedsiębiorstwa macierzystego lub 
innej organizacji (np. laboratorium badawczego, 
szkoły wyższej), wykorzystując w tym celu y y j), y y ją y
intelektualne oraz materialne zasoby organizacji 
macierzystej. Firmy spin-out są kapitałowo lub 

j i i i j ioperacyjnie powiązane z organizacją macierzystą.



POKL 8.2.1 WSPARCIE DLA WSPÓŁPRACY
SFERY NAUKI I PRZEDSIĘBIORSTW

wsparcie w tworzeniu i rozwoju sieci współpracy i 
wymiany informacji między naukowcami a 
przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferuprzedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu 
technologii na poziomie regionalnym, w 
szczególności poprzez:-g p p
kampanie informacyjne i imprezy służące 
kojarzeniu partnerów 
tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko 
wykwalifikowanego personelu,
Stypendia naukowe



POKL 8.2.1 WSPARCIE DLA WSPÓŁPRACY
SFERY NAUKI I PRZEDSIĘBIORSTW

Grupy docelowe:
- przedsiębiorcy,
- pracownicy przedsiębiorstw,
- uczelnie,
- jednostki naukowe,
- pracownicy naukowi jednostek naukowych,
- pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni,
- doktoranci, absolwenci uczelni i studenci.



POKL 8.2.1 WSPARCIE DLA WSPÓŁPRACY
SFERY NAUKI I PRZEDSIĘBIORSTW

Przykłady:
Politechnika Łódzka: „Stypendia naukowe dla 

jl h d kt tó k hnajlepszych doktorantów z zakresu nowych 
technologii”

WSG: "Przedsiębiorczość akademicka skutecznyWSG: Przedsiębiorczość akademicka - skuteczny 
transfer wiedzy 1,2,3
promocja przedsiębiorczości akademickiej typupromocja przedsiębiorczości akademickiej typu 
SPIN OFF/SPIN OUT wśród przedsiębiorstw oraz 
uczelni wyższych regionu. Oferta szkoleniowa oraz y y g
doradztwo specjalistyczne skierowana jest do 
pracowników naukowych i studentów Wyższej 
S k ł G d ki B dSzkoły Gospodarki w Bydgoszczy. 



POKL 8.2.1 WSPARCIE DLA WSPÓŁPRACY
SFERY NAUKI I PRZEDSIĘBIORSTW

Filia Otawa Group s.j. „Przedsiębiorczy Naukowiec 
/ Przedsiębiorcza Kobieta Naukowiec”

- cykl bezpłatnych szkoleń składających się z 6 
bloków tematycznychbloków tematycznych, 

- doradztwo indywidualne
szkolenia elektronicznych (e learning) które- szkolenia elektronicznych (e-learning), które 
pozwolą zdobyć odpowiednią wiedzę, aby po 
ukończeniu projektu samodzielnie założyć iukończeniu projektu samodzielnie założyć i 
prowadzić własną działalność gospodarczą.



ŚRODKI KRAJOWE

Program wspierania infrastruktury badawczej w 
ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej

InnoTech na 2011-2013



ŚRODKI KRAJOWE
FUNDUSZ NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zakres: finansowane lub dofinansowane będą 
koszty inwestycji polegających na zakupie lubkoszty inwestycji polegających na zakupie lub 
wytworzeniu niezbędnej do badań aparatury 
naukowo-badawczej. W ramach Programu mogąnaukowo badawczej. W ramach Programu mogą 
być dofinansowane inwestycje współfinansowane z 
innych źródeł, w szczególności w ramach 
regionalnych programów operacyjnych.



ŚRODKI KRAJOWE
FUNDUSZ NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minimalny jednostkowy koszt aparatury naukowo-badawczej 
będącej przedmiotem inwestycji realizowanej w ramach 
Programu w grupie:
1) nauk humanistycznych lub społecznych wynosi 150 000 zł;
2) nauk inżynieryjnych i technicznych nauk medycznych i2) nauk inżynieryjnych i technicznych, nauk medycznych i 
nauk o zdrowiu, nauk przyrodniczych lub nauk rolniczych 
wynosi 500 000 zł.



NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 
2007 roku jako jednostka realizująca zadania z2007 roku jako jednostka realizująca zadania z 
zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i 
innowacyjnej państwa. W momencie powstania yj j p p
było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako 
platforma skutecznego dialogu między 
ś d i ki ki i biśrodowiskiem nauki i biznesu.



INNOTECH

INNOTECH jest programem wsparcia nauki i 
przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych 
przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branżprzedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż 
przemysłu ze szczególnym wskazaniem na obszar 
zaawansowanych technologiiy g

Program skierowany jest do podmiotów 
podejmujących działania badawcze i prace 
przygotowawcze do wdrożenia wyników badań, 
ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie 
i j h t h l ii d któ l b łinnowacyjnych technologii, produktów lub usług.



INNOTECH - ZAŁOŻENIA

Zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania w 
sferę B+R

i i ół i d k iwzmocnienie współpracy pomiędzy nauką i 
biznesem. 
przyczynienie się do zwiększenie udziałuprzyczynienie się do zwiększenie udziału 
produktów zaawansowanych technologii w 
strukturze przychodów przedsiębiorstw biorącychstrukturze przychodów przedsiębiorstw biorących 
udział w Programie



INNOTECH

Do głównych celów Programu INNOTECH zaliczyć 
należy:

i k i li b h i d ż hzwiększenie liczby opracowanych i wdrożonych 
innowacji technologicznych,
zwiększenie wydatków przedsiębiorstw na badaniazwiększenie wydatków przedsiębiorstw na badania 
naukowe i prace rozwojowe służące gospodarce, 
wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw zwzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z 
uczelniami i jednostkami badawczymi sektora 
publicznego.p g



I t h t ktInnotech – struktura programu

Ścieżka programowa In-Tech – kontynuacja przedsięwzięcia „IniTech” z 
pewnymi modyfikacjami, które mają zapewnić większą współpracę między 
środowiskiem naukowym a przedsiębiorcamiśrodowiskiem naukowym a przedsiębiorcami

potwierdzona skuteczność IniTech jako instrumentu wsparcia rozwoju 
innowacyjnych przedsięwzięć

Ścieżka programowa Hi-Tech – nowe przedsięwzięcie 
ukierunkowane na wsparcie przemysłu  zaawansowanych technologii, 
warunkującego rozwój gospodarki kraju

MŚP jako zamawiający w sektorze B+R wykonanie badań w 
obszarze zaawansowanych technologii
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INNOTECH – obszar dofinansownaia
– obszar dofinansowania

In-Tech Hi-Tech
Rodzaje projektów

Projekt obejmujący prace B+R
(faza A) i prace przygotowawcze do

Projekt obejmujący prace B+R i prace 
przygotowawcze do wdrożenia realizowane(faza A) i prace  przygotowawcze do 

wdrożenia (faza B)
przygotowawcze do wdrożenia realizowane 

jako zakup usług doradczych w zakresie
innowacji  

i usług wsparcia innowacji
Projekt obejmujący prace B+R

(faza A)
Projekt obejmujący prace B+R

Rodzaje zadańRodzaje zadań
Badania przemysłowe Badania przemysłowe 

Prace rozwojowe Prace rozwojowej j
Prace przygotowawcze do wdrożenia   (w 

szczególności: dokumentacja wdrożeniowa, testy, 
certyfikaty, badania rynku, zabezpieczenie praw 

łasności pr em sło ej)

Prace przygotowawcze do wdrożenia 
(zakup usług doradczych w zakresie innowacji  i 

usług wsparcia innowacji)
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własności przemysłowej)



INNOTECH – adresaci programu 
– adresaci programu

In Tech Hi TechIn-Tech Hi-Tech

Warunkowe dofinansowanie 
fazy B – po pozytywnej ocenie wyników fazy 

Dofinansowanie przyznawane całościowo 
na projekt y p p y y j y y

A (raport z fazy A)
p j

Wnioskodawcy

K j kKonsorcja naukowe 
z udziałem przedsiębiorcy 

(co najmniej jedna jednostka naukowa 
niebędąca przedsiębiorcą i co najmniej jeden 

Przedsiębiorcy
MŚP

przedsiębiorca)
(wnioskodawca wielopodmiotowy)

Przedsiębiorcy (MŚP i duże firmy)
(wnioskodawca indywidualny)
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(wnioskodawca indywidualny)

Centra naukowo – przemysłowe
(wnioskodawca wielopodmiotowy)

42
Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w konkursie 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


