WSPARCIE W RAMACH DUŻEGO BONU
Nabór wniosków: od dnia 11 lutego 2014 r. do dnia 20 marca 2014 r. do godz. 16.30.
W przypadku zarejestrowania wniosków w Generatorze Wniosków na kwotę wyczerpującą 120%
alokacji, PARP poinformuje na stronie internetowej www.parp.gov.pl z 3-dniowym wyprzedzeniem
o skróconym terminie zakończenia składania wniosków.

Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego
wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu
lub technologii produkcji.
W rozumieniu Programu:
Wyrobem jest materialny „wytwór” działalności produkcyjnej danego przedsiębiorcy, a więc rzecz,
uzyskana w wyniku przeprowadzonego przez przedsiębiorcę procesu produkcji, z wyłączeniem usług
i dóbr niematerialnych (np. oprogramowania).
Technologią produkcji jest metoda przeprowadzania procesu produkcyjnego, a także dziedzina
techniki zajmująca się opracowywaniem nowych metod produkcji wyrobów. Przedmiotem wsparcia
może być zatem usługa, która jest związana z metodą przeprowadzania procesu produkcji
przedsiębiorcy albo znaczącego ulepszenia procesu produkcji przedsiębiorcy.
Projekt wzorniczy to opracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych produktu
zmierzające do wprowadzenia produktu (wyrobu) do obrotu.

BENEFICJENCI
O wsparcie w ramach Programu mogą ubiegać się wyłącznie mikro i mali przedsiębiorcy prowadzący
działalność produkcyjną, posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku osób fizycznych warunkiem jest miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

FORMA WSPARCIA
Max 50 000 PLN
Max 80% całkowitych wydatków kwalifikowanych
Wsparcie w ramach Programu przyznawane jest w formie refundacji.
Przedsiębiorca, który już uzyskał wsparcie w ramach Programu, nie może ubiegać się o kolejne
wsparcie w ramach tego Programu.

Wsparcie w ramach Programu stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i
88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z 28.12.2006 r., str. 5)

WYDATKI KWALIFIKOWANE
Koszty zakupu usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej
technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji, poniesione
przez Wnioskodawcę po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w Generatorze Wniosków,
pomniejszone o podatek od towarów i usług, chyba, że Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości
odliczenia, bądź uzyskania zwrotu podatku VAT.

ZAKRES USŁUGI
Zakup poniższych usług wymienionych w następujących etapach:
I. Etap przygotowawczy polegający na analizie możliwości i potrzeb produkcyjnych przedsiębiorcy
mogący obejmować następujące usługi:
1) opracowanie oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy;
2) opracowanie planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco
ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji;
3) opracowanie prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub
znacząco ulepszonego wyrobu;
4) opracowanie strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu
do obrotu.
Uwaga: koszt realizacji tego etapu nie może przekroczyć 20% kosztów kwalifikujących się do objęcia
wsparciem.
II. Etap opracowania nowego dla przedsiębiorcy wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii
produkcji albo znaczącego ulepszenia wyrobu lub technologii produkcji.
III. Etap wdrożenia nowego dla przedsiębiorcy wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii
produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji. W ramach wdrożenia
możliwe jest np. opracowanie planu wdrożenia do produkcji wykonanego w ramach Projektu
opracowania, wykonania testów opracowanego prototypu, pomoc w uzyskaniu wymaganych
certyfikatów, dostosowanie technologiczne pod kątem produkcji powstałego w ramach Projektu
opracowania, wykonanie serii próbnej opracowanego wyrobu. Usługi wykonane w ramach
wdrożenia powinny mieć na celu przygotowanie wyrobu do produkcji oraz określenie wymagań
produkcyjnych,
jednakże działania i koszty związane z uruchomieniem produkcji ponosi
przedsiębiorca (wykluczone jest zatem kwalifikowanie w ramach Projektu wydatków o charakterze
inwestycyjnym mającym na celu np. wyposażenie linii technologicznej przedsiębiorcy).
Etapem koniecznym do zrealizowania w ramach Programu jest etap II.

Możliwe warianty realizacji Projektu w ramach Programu to:
- etap II,
- etap I + II,
- etap II + III lub
- etap I + II + III
Proces opracowania przez Wykonawcę nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii
produkcji albo znaczącego ulepszenia wyrobu lub technologii produkcji powinien być
udokumentowany.
Maksymalny termin realizacji Projektu i złożenia wniosku o płatność (wraz z załącznikami) w PARP
upływa 31 października 2014 r. (liczy się data wpływu dokumentów rozliczeniowych do PARP).

PROCES OPRACOWANIA PROJEKTU WZORNICZEGO
1. Brief dla Wykonawcy jest dokumentem przygotowanym przez Wnioskodawcę, określającym
wymagania stawiane wyrobowi, który ma być wprowadzony na rynek, informacje o celach projektu
wzorniczego i oczekiwanych efektach, wymaganiach dotyczących harmonogramu realizacji projektu
wzorniczego i limitu kosztów.
Dokument ten powinien zawierać w szczególności:
- charakterystykę Wnioskodawcy;
- specyfikę rynku i charakterystykę docelowych nabywców;
- główne cele jakie mają być osiągnięte oraz jaką rolę w osiągnięciu tych celów ma spełniać projekt
wzorniczy;
- określenie wyrobu będącego przedmiotem projektu wzorniczego;
- wymagania stawiane wyrobowi;
- zakładany budżet;
- kryteria przyjęcia zadań kolejnych etapów opracowania projektu wzorniczego;
- końcowy termin opracowania projektu wzorniczego.
2. Specyfikacja projektowa wyrobu jest dokumentem uzgodnionym między Wnioskodawcą a
Wykonawcą opracowanym na podstawie zweryfikowanej listy wymagań wyszczególnionych w briefie
i uzupełnionej o wyniki analizy Wykonawcy. Specyfikacja opracowywana jest w formie listy wymagań
jakie ma spełnić projekt wzorniczy zawierająca w szczególności wymagania rynkowe, produkcyjne,
obsługi technicznej produktu i zgodności z przepisami.
3. Projekt koncepcyjny wyrobu jest realizowany przez Wykonawcę i obejmuje wypracowywanie
pomysłów, ich selekcję i wizualizację w postaci szkiców koncepcyjnych i modeli.
4. Projekt postaci wyrobu jest realizowany przez Wykonawcę i obejmuje określenie ogólnych
wytycznych dotyczących kształtu, wielkości, wyglądu, funkcjonalności, procesów fizycznych, systemu
obsługi produktu oraz wstępne informacje o konstrukcji i technologii produkcji.
5. Projekt szczegółowy wyrobu jest realizowany przez Wykonawcę i obejmuje dopracowanie
kształtu, wielkości i wyglądu wyrobu oraz wzorniczą dokumentację rysunkową i prezentacje
komputerowe. Jest to główny dokument projektu wzorniczego.

Następstwem opracowania projektu wzorniczego może być opracowanie projektu inżynierskiego.
Projekt inżynierski obejmuje projekty szczegółowe: konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty
oprzyrządowania. Opracowanie projektu inżynierskiego nie jest obowiązkowe w ramach Projektu.

WYKONAWCA USŁUGI
Wykonawcą Projektu mogą być następujące jednostki naukowe, posiadające siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:
1) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
2) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619);
3) instytuty badawcze;
4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) Polska Akademia Umiejętności;
6) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego
Wykonawcą usługi realizowanej w ramach Projektu podlegającej wsparciu nie może być jednostka
naukowa, z którą Wnioskodawca jest powiązany osobowo lub kapitałowo.
Realizacja Projektu może być zlecona maksymalnie dwóm Wykonawcom.
W przypadku realizacji jednego etapu przez dwóch Wykonawców zakres ich prac powinien być jasno
rozdzielony i uzasadniony we wniosku o udzielenie wsparcia.
Wykluczone jest zlecanie przez Wykonawcę całości lub części usługi objętej wsparciem podmiotom
trzecim.

