PO IR
Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego
Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe
Poddziałanie 4.1.4: Projekty aplikacyjne
NABÓR WNIOSKÓW: 18.09. 2017 – 18.12.2017
Nabór prowadzony jest w następujących terminach:
 od 18 września do 17 października,
 od 18 października do 16 listopada,
 od 17 listopada do 18 grudnia.
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe
i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt
85, 86 rozporządzenia 651/2014 (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac
rozwojowych nie uzyska dofinansowania). Projekt może obejmować dodatkowo prace
przedwdrożeniowe, będące działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników badań
przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności gospodarczej, umożliwiające
doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je
skomercjalizować
ZAKRES TEMATYCZNY
Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową
Inteligentną Specjalizację.
BENEFICJENCI
Konsorcja składające się z przedsiębiorstw i jednostek naukowych.
W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów
kwalifikowalnych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu
wynosi minimum 30%. Każdy Konsorcjant będący przedsiębiorcą bierze udział w realizacji badań
przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.
Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.
WARUNEK UDZIELENIA DOFINANSOWANIA
Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do
wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo
eksperymentalnych prac rozwojowych, w terminie 3 lat od zakończenia realizacji projektu,
rozumianego jako:
1) wprowadzenie wyników do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy (a w przypadku
projektów realizowanych przez konsorcjum – do działalności gospodarczej Lidera konsorcjum lub
Konsorcjanta/ Konsorcjantów) poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie
uzyskanych wyników projektu
lub

2) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy (a w
przypadku
projektów
realizowanych
przez
konsorcjum
–
Liderowi
konsorcjum
i Konsorcjantowi/Konsorcjantom) praw do wyników w działalności gospodarczej prowadzonej przez
innego przedsiębiorcę (w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – przedsiębiorcę
spoza konsorcjum),
lub
3) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników w celu wprowadzenia ich do działalności
gospodarczej innego przedsiębiorcy (w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum –
przedsiębiorcy spoza konsorcjum), z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych i
prac rozwojowych nie uznaje się zbycia tych wyników w celu ich dalszej odsprzedaży.
FINANSOWANIE
Poziom dofinansowania:
1) w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:
– dla mikro- i małego przedsiębiorcy:
 70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych
Oraz
 45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
– dla średniego przedsiębiorcy:
 60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych
oraz
 35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
– dla przedsiębiorcy innego niż MŚP:
 50% - 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych
oraz
 25% - 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
– dla jednostki naukowej - do 100%, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach jej
działalności niegospodarczej;
2) na realizację prac przedwdrożeniowych:
de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych – wyłącznie dla przedsiębiorcy;
3) na realizację prac przedwdrożeniowych:
usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 2 mln PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln PLN.
PODWYKONAWSTWO
W projekcie możliwe jest powierzenie realizacji części prac B+R podwykonawcom. Wartość prac
realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:  50% całkowitych kosztów
kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez
przedsiębiorcę,  10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych
ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową,  70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych
prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez danego przedsiębiorcę.

KOSZTY KWALIFIKOWANE
- Wynagrodzenia (W)
W ramach tej kategorii kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami
pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy
prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych (pracowników badawczych,
pracowników technicznych oraz pozostałych pracowników pomocniczych) oraz brokerów technologii
w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją badań przemysłowych i
prac rozwojowych projektu objętego dofinansowaniem.

- Podwykonawstwo (E)
Jako koszty podwykonawstwa należy rozumieć zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac
projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie.
Za podwykonawstwo nie uznaje się czynności pomocniczych, niezbędnych do wykonania zadań
projektowych, takich jak usługi prawne lub księgowe.
W ramach niniejszej kategorii należy również rozliczać wszystkie umowy o dzieło.
Koszty podwykonawstwa są wyłączone z podstawy naliczania ryczałtu kosztów pośrednich
projektu.
W przypadku zlecania stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu łączna kwota wydatków
kwalifikowanych w kategorii E (podwykonawstwo) nie może przekroczyć:
- 50% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez danego konsorcjanta będącego
przedsiębiorcą;
- 10% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez danego konsorcjanta będącego
jednostką naukową
- Pozostałe koszty bezpośrednie (Op)
a) Koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych
W ramach tej kategorii kwalifikowane są odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z:
- aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia badań
przemysłowych i prac rozwojowych;
- 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. wykorzystywanych do prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych
w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą.
b) Koszty budynków i gruntów
Koszty budynków i gruntów kwalifikowane są w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji badań
przemysłowych i prac rozwojowych projektu.
c) Pozostałe koszty operacyjne
Do pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się m.in. koszty materiałów, środków eksploatacyjnych
i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją badań przemysłowych i prac
rozwojowych projektu objętego pomocą.
W ramach tej kategorii kwalifikowane są m.in. następujące rodzaje kosztów:
 materiały niezbędne do realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych, np. surowce,
półprodukty, odczynniki;

sprzęt laboratoryjny (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka trwałego
zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości) wykorzystywany do
badań przemysłowych i prac rozwojowych;
 koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w
proporcji wykorzystania do badań przemysłowych i prac rozwojowych projektu;
 wynajem powierzchni laboratoryjnej (tj. powierzchni przystosowanej do przeprowadzania
badań np. ze względu na wymagane certyfikaty lub zastosowane systemy zabezpieczeń, bez
aparatury badawczej) wykorzystywanej do badań przemysłowych i prac rozwojowych projektu;
 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,
które należy rozliczać w ramach kosztów pośrednich) do 1% kosztów kwalifikowanych całego
projektu;
 koszt audytu zewnętrznego, jeżeli rozpoczął się on po zrealizowaniu 50% całości planowych
wydatków związanych z projektem, ale nie później niż przed zrealizowaniem 80% całości
planowanych wydatków związanych z realizacją projektu


- Koszty pośrednie (O)
Do kosztów pośrednich zaliczają się w m.in. następujące rodzaje kosztów:
a) Koszty wynajmu lub utrzymania budynków, w tym:
 koszty wynajmu, czynszu lub amortyzacji budynków;
 koszty mediów (opłaty za energię elektryczną, gazową, wodę itp.);
 koszty sprzątania oraz ochrony pomieszczeń;
 koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu;
 koszty ubezpieczeń majątkowych;
 koszty utylizacji odpadów;
 koszty okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń.
b) Koszty administracyjne, w tym:
 opłaty skarbowe, opłaty notarialne;
 koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich itp.;
 koszty usług bankowych, za wyjątkiem kosztów związanych z prowadzeniem rachunku
bankowego;
 koszty usług księgowych, prawnych itp.;
 koszty materiałów biurowych.
c) Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz
personelu wsparcia, w tym:
 koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego
projektem;
 koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami personelu obsługowego (np. obsługa
kadrowa, finansowa, księgowa, administracyjna).
d) Koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu.
e) Koszty ponoszone w związku z ustanowieniem zabezpieczenia prawidłowego wykonania
zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie.

Koszty pośrednie ponoszone w związku z realizacją badań przemysłowych i prac rozwojowych
projektu objętego pomocą są rozliczane metodą ryczałtową, jako procent od kosztów bezpośrednich
z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa (kategorii E), zgodnie ze wzorem:
O = (W + Op) x 25%
OCENA PROJEKTÓW
Kryteria formalne
Kryteria formalne - wniosek o dofinansowanie:
 Złożenie wniosku w ramach właściwego konkursu
 Kompletność wniosku o dofinansowanie.
Kryteria formalne - Wnioskodawca:
 Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie
 Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach działania
Kryteria formalne - projekt:
 Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla
działania
 Projekt jest zgodny z polityką równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.
 Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa
w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
 Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania
wsparcia w ramach danego działania PO IR.
Kryteria formalne - specyficzne:
 Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie
Kryteria merytoryczne:
Kryteria dostępu:
 Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe
 Przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację
 Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu
 Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację
Kryteria punktowane:
 Zaplanowane prace B+R są adekwatne do osiągnięcia celu i przedmiotu projektu, a ryzyka z nimi
związane zostały zdefiniowane (0-5 pkt)
 Zespół badawczy oraz zasoby techniczne zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych
w projekcie prac B+R (0-5 pkt)
 Nowość rezultatów projektu (0-5 pkt)
 Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu i opłacalność wdrożenia (0-5 pkt)
 Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP (0 albo 3 pkt)
 Projekt ma charakter ponadregionalny (0 albo 1 pkt)

