Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"
Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek"
w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach"
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do
osiągnięcia celów POIR oraz celów poddziałania określonych w SZOOP(Szczegółowy Opis Osi
Priorytetowych), do których należy w szczególności wzmocnienie konkurencyjności i
innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MSP poprzez wdrażanie wyników prac badawczorozwojowych.
Dofinansowanie stanowi pomoc inwestycyjną oraz na usługi doradcze i prace rozwojowe.
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za
pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony
internetowej PARP w terminie: od 31 sierpnia do 30 września 2015 r. (w ostatnim dniu
naboru do godz. 16:00:00).
Rodzaj wspieranych projektów:
Projekty inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi
być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług.
Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.
•
Beneficjenci: MŚP
•
Nabór wniosków: od 30.08- 30.09.2015
•
Budżet konkursu: 500 mln zł, w tym dla projektów w woj. Mazowieckim 44,5 mln zł,
dla projektów w woj. innych niż mazowieckie ok 455 mln zł
•
Czas trwania projektu - Okres realizacji projektu do 31 grudnia 2023 r. (max 3 lata)
Koszty kwalifikowalne:
1. Min wartość kosztów kwalifikowalnych 10 mln zł.
2. Max kwota dofinansowania wynosi 20 mln zł, w tym:
a. Max wartość kosztów kwalifikowalnych na prace rozwojowe wynosi 1 mln zł- max
dotacji 450 tys. zł
b. Max wartość kosztów kwalifikowalnych na usługi doradcze wynosi 1 mln zł- max
dotacji 500 tys. Zł
Wysokość wsparcia:
•
prace rozwojowe eksperymentalne– max 45% kosztów kwalifikowanych
•
część doradczą – max 50% kosztów kwalifikowanych
•
część inwestycyjną – zgodnie z mapą pomocy regionalnej (do 70%)

Kryteria punktowane:
•
Projekt działa w ramach: reduce, reuse,recycle, repair
•
Innowacyjność produktu
•
Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu

Dodatkowe punkty:
•
Projekt wpisuje się w KIS (Krajowe Inteligentne Specjalizacje) http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_roz
woj/1_1_1_2_2015/7_wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji.pdf
•
Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Polityki+przedsiebiorczosci+i+innowa
cyjnosci/Klastry/Krajowe+Klastry+Kluczowe
Więcej informacji i przydatne dokumenty:
•
http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-2poddzialania-3-2-1-w-2015-r

