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Hi-Tech ścieżka programowa w ramach Programu adresowana do mikro-, małych lub średnich
przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w obszarze zaawansowanych technologii,
podejmujących badania przemysłowe lub prace rozwojowe oraz działania przygotowujące wyniki
tych badań lub prac do wdrożenia w gospodarce.

Typy projektów:
Przedsięwzięcie ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów
lub usług służących podniesieniu konkurencyjności Wnioskodawcy

Wnioskodawca:
- mikro-, mały lub średni przedsiębiorca,
- posiada siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

Przeznaczenie dofinansowania:
- zadania badawcze obejmujące badania przemysłowe lub prace rozwojowe, w rozumieniu art. 2 pkt
3 lit. c lub pkt 4 ustawy zasadach finansowania nauki;
- działania przygotowujące wyniki zadań badawczych do wdrożenia, tj. usługi doradcze w zakresie
innowacji lub usługi wsparcia innowacji.

Poziom dofinansowania:
Maksymalna kwota dofinansowania realizacji Projektu wynosi 5 mln PLN.
Koszty kwalifikowane badań przemysłowych mogą stanowić maksymalnie 15% kosztów
kwalifikowanych fazy badawczej (faza A).

W przypadku przedsiębiorcy warunkiem dofinansowania jest zaangażowanie własnych środków
finansowych zarówno w realizację fazy badawczej, jak i fazy przygotowań do wdrożenia, jeśli Projekt
obejmuje dwie fazy.

Podstawowa intensywność pomocy publicznej brutto na realizację fazy badawczej (faza A), nie może
przekraczać:
1) 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych;
2) 25% kosztów kwalifikowalnych w przypadku prac rozwojowych

Maksymalna intensywność pomocy publicznej brutto, przy spełnieniu przez przedsiębiorcę
wszystkich warunków zwiększenia podstawowej intensywności pomocy publicznej, nie może
przekraczać:
1) Dla mikro- lub małego przedsiębiorcy:
a) 80% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych;
b) 45% kosztów kwalifikowalnych w przypadku prac rozwojowych;
2) Dla średniego przedsiębiorcy:
a) 75% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych;
b) 35% kosztów kwalifikowalnych w przypadku prac rozwojowych;

Maksymalna kwota pomocy publicznej na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia
innowacji nie może przekroczyć równowartości 200 000 euro w okresie trzyletnim
Jeżeli usługodawca nie posiada krajowego lub europejskiego certyfikatu, intensywność pomocy
na usługi w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji nie przekracza 75% kosztów
kwalifikowalnych.

Warunki przyznania dofinansowania
- przedmiotem Projektu jest rozwiązanie w dziedzinie klasyfikowanej jako „zaawansowane
technologie”1, określanej dla ścieżki programowej Hi-Tech wg kodów działalności gospodarczej
PKD/2007;

- przedmiotem Projektu jest rozwiązanie innowacyjne w odniesieniu do rozwiązań istniejących
w dziedzinie, której dotyczy wniosek o dofinansowanie (w skali krajowej lub międzynarodowej);
- wyniki Projektu mają być zastosowane w praktyce gospodarczej, tzn. muszą zostać wdrożone
nie później niż 2 lata od daty zakończenia realizacji Projektu.

Okres realizacji projektu:
Łączny okres realizacji Projektu nie może przekraczać 2 lat.

Koszty kwalifikowane:
Badania przemysłowe lub prace rozwojowe
- Wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań
przemysłowych lub prac rozwojowych, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane
z realizacją projektu objętego pomocą;
- Aparatura naukowo-badawcza i inne urządzenia służące do wykonywania badań, w zakresie
niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą (zakup, amortyzacja,
koszty wynikające z odpłatnego korzystania);
- Grunty i budynki, w zakresie i przez okres, w jakim są używane do realizacji projektu objętego
pomocą;
- Usługi badawcze wykonane na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub
użytkowanych na podstawie licencji, uzyskane od osób trzecich na warunkach rynkowych, oraz
usługi doradcze i usługi równorzędne wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji projektu (do
70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych fazy A);
- Inne koszty operacyjne, w tym koszty nabycia i zużycia materiałów, środków eksploatacyjnych i
podobnych produktów oraz usługi ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego
pomocą;
- Dodatkowe koszty ogólne ponoszone w związku z realizacją projektu objętego pomocą, określone
jako ryczałt (procent) od pozostałych kosztów kwalifikowanych.

Przygotowanie do wdrożenia
Usługi doradcze w zakresie innowacji
- Doradztwo w zakresie zarządzania;
- Pomoc techniczna;
- Transfer technologii;
- Doradztwo w zakresie nabywania i ochrony praw własności intelektualnej oraz handlu tymi prawami;
- Doradztwo w zakresie umów licencyjnych;
- Doradztwo w zakresie postępowań dotyczących uzyskania certyfikatu zgodności upoważniającego do
oznaczenia wyrobu znakiem zgodności z normą krajowa lub ponadnarodową oraz w zakresie korzystania
z tego certyfikatu.

Usługi wsparcia innowacji
- Badania rynku;
- Korzystanie z laboratoriów lub wyspecjalizowanej aparatury;
- Uzyskanie certyfikatu zgodności upoważniającego do oznaczenia wyrobu znakiem zgodności z norma
krajową lub ponadnarodową;
- Certyfikacja w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz .U. z 2010 r. Nt
138, poz. 935)

W przypadku zainteresowania powyższą formą wsparcia oraz w przypadku dodatkowych pytań,
szczegółowych informacji udzielą Państwu:
- Magdalena Pańkowska – tel. kont. 22 843 59 51, e-mail: m.pankowska@imbigs.pl
- Robert Podgórzak - tel. kont. 22 847 53 68, e-mail: r.podorzak@imbigs.pl
- Paweł Stępniak - tel. kont. 22 847 53 68, e-mail: p.stepniak@imbigs.pl

