Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój
Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”
Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”
PARP
Ogłoszenie o konkursie: 8 lutego 2017
Nabór wniosków: od 13 marca do 26 kwietnia 2017
W Poddziałaniu 3.2.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących
wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę
samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco
ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

PRZEZNACZENIE DOFINANSOWANIA
Wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe

BENEFICJENCI
Podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzący
działalność na terytorium RP.

ALOKACJA ŚRODKÓW
- zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 71 000 000,00 zł
- zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 679 000 000,00 zł.

POZIOM DOFINANSOWANIA
- Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych : 10 000 000 zł.
- Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 50 000 000 EUR, w tym:
1) na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 000 000 zł,
2) na usługi doradcze: 1 000 000 zł.
- Maksymalna wartość dofinansowania: 20 000 000 zł, w tym:
1) na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł,
2) na usługi doradcze: 500 000 zł.
- Maksymalną intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne określa się zgodnie z § 3 i § 5
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy
regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).
- Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe:
1) 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,

2) 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.
- Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze: 50% kosztów kwalifikowalnych.
- Maksymalna intensywność pomocy de minimis na koszty ustanowienia i utrzymania
zabezpieczenia dla zaliczki określana jest tak samo jak intensywność regionalnej pomocy
inwestycyjnej, o której mowa w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE W ZAKRESIE REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ
- nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycie prawa własności nieruchomości,
z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
- nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż określone w pkt 1;
- nabycie robót i materiałów budowlanych;
- nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych
praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane
z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji
projektu,
- raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez
korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy
leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną
finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest
wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa
leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji
projektu;
- raty spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez
korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy
leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należną finansującemu
z tytułu umowy leasingu o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez
wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu
prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu
zwrotnego.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE W ZAKRESIE PRAC ROZWOJOWYCH
- wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są
bezpośrednio związane z jego realizacją,

- badania wykonywane na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na
podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług
doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją
projektu,
- operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów,
ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE W ZAKRESIE USŁUG DORADCZYCH
Koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych.

INTESYWNOŚĆ POMOCY
- Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej jest określona w § 3 i § 5
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy
regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).
- Maksymalna intensywność pomocy na prace rozwojowe:
1) 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców;
2) 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.
- Maksymalna intensywność pomocy na usługi doradcze: i 50 % kosztów kwalifikowanych

OCENA WNIOSKÓW
KRYTERIA FORMALNE
Kryteria formalne - wnioskodawca
- Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie,
- Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach poddziałania,
Kryteria formalne - projekt
- Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych POIR,
- Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania
wsparcia,
- Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie,
- Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów określonymi w
regulaminie danego konkursu,
- Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013,

Kryterium formalne – specyficzne:
- Wnioskodawca przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym przynajmniej
12 miesięcy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia,
osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 1 mln zł
KRYTERIA MERYTORYCZNE
- Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych (punktacja 0 lub 1),
- Przygotowanie do realizacji projektu (punktacja 0 lub 1),
- Wydatki w ramach projektu są racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu
(punktacja 0 lub 1),
- Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu
(punktacja 0 lub 1),
- Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu (punktacja 0 lub 1),
- Projekt dotyczy jednej z dopuszczalnych w ramach poddziałania 3.2.1 POIR form inwestycji
początkowej (punktacja 0 lub 1),
- Projekt ma pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (punktacja 0 lub 1),
- Innowacyjność produktu (punktacja 0,1,2,3 lub 4),
- Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu (punktacja 0,1,2 lub 3),
- Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację (punktacja 0 lub 1),
- Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego (punktacja 0 lub 1),
- Projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R chronionych patentem lub zgłoszonych do ochrony
patentowej lub prawem ochronnym na wzór użytkowy lub dotyczących zgłoszonego wzoru
użytkowego (punktacja 0, 1 lub 2).
Na ocenie punktowej można uzyskać maksymalnie 18 pkt.
W punktowanych kryteriach z wyjątkiem kryteriów:
„Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację”,
„Wnioskodawca jest członkiem klastra posiadającego status Krajowego Klastra Kluczowego” oraz
„Projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R chronionych patentem lub zgłoszonych do ochrony
patentowej lub prawem ochronnym na wzór użytkowy lub dotyczących zgłoszonego wzoru
użytkowego”
trzeba uzyskać min. 1 pkt, żeby móc uzyskać rekomendację do dofinansowania.
Żeby uzyskać dofinansowanie należy uzyskać łącznie co najmniej 14 punktów.
Kryteria rozstrzygające:
- W przypadku uzyskania jednakowej łącznej liczby punktów wsparcie w pierwszej kolejności jest
przyznawane projektom, które otrzymały większą liczbę punktów w kryterium „Innowacyjność
produktu”.

- W przypadku uzyskania jednakowej łącznej liczby punktów oraz jednakowej liczby punktów
w kryterium „Innowacyjność produktu” wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom,
które otrzymały większą liczbę punktów w kryterium „Potencjał rynkowy produktu będącego
efektem projektu”.
- W przypadku, gdy powyższe kryteria rozstrzygające nie są wystarczające do określenia kolejności
projektów na liście rankingowej, kolejność w odniesieniu do projektów z jednakową liczbą punktów
(zarówno łączną, jak i w kryteriach rozstrzygających) określa się na podstawie różnicy pomiędzy
maksymalną możliwą intensywnością dofinansowania projektu w części inwestycyjnej objętej
regionalną pomocą inwestycyjną (zgodnie z mapą pomocy regionalnej) a intensywnością
wnioskowaną: wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, w których ta różnica jest
większa.
W przypadku, gdy powyższe kryteria rozstrzygające nie są wystarczające do określenia kolejności
projektów na liście rankingowej, kolejność w odniesieniu do projektów z jednakową liczbą punktów
(zarówno łączną, jak i w kryteriach rozstrzygających) ustala się według stopy bezrobocia w powiecie,
w którym zlokalizowany jest projekt (na podstawie danych GUS „Bezrobotni oraz stopa bezrobocia
wg województw, podregionów i powiatów” stan na koniec miesiąca poprzedzającego okres sześciu
miesięcy poprzedzających ogłoszenie konkursu na podstawie wskaźnika „Stopa bezrobocia (do
aktywnych zawodowo) w %”). Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, których
lokalizacja znajduje się w powiecie o wyższej stopie bezrobocia.

