Skrót informacji o trwających oraz
zbliżających się konkursach na projekty
dla MSP oraz klastrów
Projekty o charakterze badawczo-rozwojowym:
I.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

„Szybka ścieżka” – Poddziałanie 1.1.1 (dla MSP) oraz 1.1.2 (dla dużych firm); Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój:
Nabór:
a. Dla MSP – w trybie ciągłym. Ogłoszenie – marzec 2015, uruchomienie – kwiecień 2015
b. Dla dużych – w trybie konkursowym. Ogłoszenie – wrzesień 2015, uruchomienie październik –
grudzień 2015.
W konkursie mogą ubiegać się o wsparcie przedsiębiorcy bądź grupy przedsiębiorców. Jednostki naukowe,
instytuty badawcze – nie posiadające statutu przedsiębiorcy, mogą uczestniczyć w projekcie w formule
podwykonawstwa (z zastrzeżeniem, iż podmioty te musiały przed złożeniem wniosku zostać wybrane z
zachowaniem procedury konkurencyjnej, jak również nie mogły być powiązane z Wnioskodawcą)
Wymagana będzie zgodność z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami. Na poziomie kraju wskazanych
zostało 18 kluczowych dla polskiej gospodarki obszarów/sektorów.
Poziom dofinansowania– dla badań przemysłowych od 50% do 80% (w zależności od wielkości firmy oraz
dodatkowych zobowiązań na poziomie projektu), dla prac rozwojowych od 25% do 45% (w zależności od
wielkości firmy oraz dodatkowych zobowiązań na poziomie projektu. Jednocześnie, zgodnie z zapisami
rozporządzenia również w przypadku prac rozwojowych przewidziano możliwość zwiększenia wsparcia o
dodatkowe 15 pp, w zależności od spełnienia ustalonych zobowiązań w tym zakresie)
Według zapisów PO IR planowane jest również uruchomienie instrumentu, który pozwalałby na finansowanie
projektów mających charakter przedsięwzięć wdrożeniowych po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych (w
poprzedniej perspektywie prace w takim zakresie realizowane były według schematu 1.4-4.1)
Okres oceny - od zamknięcia naboru do ogłoszenia wyników konkursy upłynie maksymalnie 60 dni.
Zgodnie z wstępnymi ustaleniami minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wyniesie:
a. Dla przedsiębiorstw typu start-up – 400 tys. PLN
b. Dla MSP – 2 mln PLN
c. Dla dużych - 8 mln PLN

Projekty o charakterze demonstracyjnym:
I.
1.
2.
3.
II.

Na poziomie funduszy strukturalnych – program Demonstrator:
Dla MSP minimalna wartość projektu 5 mln PLN, dla dużych 40 mln PLN
Wymagany poziom TRL min. 6
Jednostka naukowa jako podwykonawca
Na poziomie programu HORIZON2020 – konkurs „Fast track to innovation”:
a. Od 6 stycznia - runda pilotażowa z budżetem 100 mln EUR (na 2015 + 100 mln EUR na 2016).
Wnioski można składać w trybie ciągłym. Przewidziano natomiast trzy terminy zamknięcia rund
ewaluacyjnych: 29 kwietnia, 1 września oraz 1 grudnia. Wnioski są poddawane ocenie po ich
złożeniu, zaś po zamknięciu rundy ewaluacyjnej (i dokonaniu oceny wniosków, jakie wpłynęły do
tego czasu, a których ocena jeszcze się nie zakończyła) następuje przygotowanie listy rankingowej
b. Celem konkursu jest dokonanie przetestowania, pilotażu, demonstracji nowych rozwiązań,
pomysłów, dla rozwoju innowacyjnego produktu/procesu/usługi - rozumianego jako ostatnie
działania przed ich wdrożeniem na rynek. W związku z tym konkurs ten promuje działania bliskie
rynku, o wysokim poziomie innowacyjności i o wysokim potencjale rynkowym (cel: m.in. skrócenie
czasu „od pomysłu do rynku”).

c.

d.
e.

III.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich rodzajów uczestników, przy czym warunkiem jest aby
wnioskodawcą było konsorcjum (3-5 podmiotów), z min. 3 różnych krajów UE bądź krajów
stowarzyszonych w zakresie realizacji programu Horizon 2020.
Projekty muszą odnosić się do rozwiązania, które może zostać szybko wdrożone na rynku (tzn. w
czasie maksymalnie 3 lat od rozpoczęcia działań w ramach projektu)
Poziom dofinansowania – 70% (maksymalnie 3 mln EUR, ale średnio przewidywane jest wsparcie w
wysokości 1-2 mln EUR)

Na poziomie Komisji Europejskiej – konkurs w ramach programu LIFE
Program LIFE obejmuje swoim zakresem wsparcie udzielane m.in. na projekty o charakterze
demonstracyjnym, bądź na kampanie informacyjno-komunikacyjne. Projekty muszą wpisywać się w obszary
tematyczne związane z ochroną środowiska oraz podnoszenie jakości życia – które ustalone zostały jako
obszary priorytetowe dla programu. Wśród nich wskazać można m.in. na następujące: priorytety tematyczne
dotyczące odpadów, priorytety tematyczne związane z efektywnym gospodarowaniem zasobami, priorytety
tematyczne w dziedzinie środowiska i zdrowia, w tym chemikaliów i hałasu, priorytety tematyczne dotyczące
jakości powietrza i emisji, w tym środowiska miejskiego, priorytety dotyczące przyrody, dotyczące
różnorodności biologicznej, kampanie informacyjne, komunikacyjne i zwiększające poziom świadomości.
Wnioskodawcą w konkursie może być przedsiębiorstwo samodzielnie, z partnerami, w tym z partnerami
publicznymi, klastry, gminy i powiązania uprawnionych podmiotów. Dodatkowo premiowane na etapie oceny
będzie wykazanie zainteresowania przedsięwzięciem (np. na poziomie partnerstwa, nawiązanej współpracy)
ze strony podmiotów zagranicznych, jak również ze strony instytucji (np. szczebla samorządowego czy
rządowego). Poziom dofinansowania ze strony KE wynosi do 60% kosztów kwalifikowanych projektu. Poziom
ten może ulec zwiększeniu ze strony NFOŚiGW, w przypadku, kiedy:
a.
b.

Złożony zostanie odrębny wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW, w terminie wskazanym przez
instytucję (odpowiednio wcześniej przed zamknięciem naboru przez KE)
Wniosek ten zostanie pozytywnie rozpatrzony.

Maksymalnie dofinansowanie może zostać zwiększone nawet do 100% (łącznie) przy czym wysokość
dodatkowego dofinansowania jest uzależniona od rodzaju wnioskodawcy (np. jeśli wnioskodawcą jest
przedsiębiorstwo, dodatkowe wsparcie nie jest wyższe niż 15 pp).
Nabór wniosków – do KE – jesień 2015 roku (zostanie on opublikowany w marcu 2015 roku), do NFOŚiGW
około 2-3 miesiące wcześniej (termin nie został jeszcze ustalony).
IV.

V.

Na poziomie Komisji Europejskiej – konkurs w ramach programu HORIZON2020 – „Eko-innowacyjne
rozwiązania w zakresie odpadów”:
a. Nabór został uruchomiony 10 grudnia i potrwa do 21 kwietnia 2014 roku
b. Nabór jest podzielony na dwa etapy
c. Wsparcie jest udzielane dla przedsięwzięć o charakterze demonstracyjnym , w odpowiedniej skali
pilotażowej i fazie powielania rynkowego, zintegrowane eko-innowacyjne i opłacalne,
energooszczędne technologie i procesy i/lub usługi zapobiegające powstawaniu odpadów, projekty
związane z obróbką, recyclingiem i odzyskiem wysokiej klasy materiałów pochodzących z odpadów
d. Wnioskodawcą mogą być konsorcja min. 3 podmiotów prawnych (niezależne od siebie i pochodzący
z min. 3 różnych krajów członkowskich UE bądź krajów stowarzyszonych
e. Poziom dofinansowania – dla przedsiębiorców 70%, dla organizacji/jednostek non-profit – do 100%)
Na poziomie programu HORIZON2020 – konkurs „Instrument MSP”:
a. Wsparcie bezzwrotne jest udzielane na dwie fazy realizacji projektu:
i. Faza 1 – przygotowanie – STUDIUM WYKONALNOŚCI (opracowanie studium wykonalności,
analizy techniczne, technologiczne, marketingowe, strategia komercjalizacji)
ii. Faza 2 – faza realizacji – DEMONSTRACJA (przeprowadzenie demonstracji rozwiązania w
warunkach rzeczywistych, walidacja, testy funkcjonalne, zmiana skali itp.)
b. Poziom dofinansowania - zarówno w fazie 1 jak i 2 wynosi 70% kosztów kwalifikowanych
c. Wnioskodawcą mogą być wyłącznie przedsiębiorcy z sektora MSP bądź grupy przedsiębiorców.
Przedsiębiorcy muszą prowadzić działalność na terenie UE bądź krajów stowarzyszonych w zakresie
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e.

f.

g.

realizacji programu H2020. Projekt również musi być na tych terenach przeprowadzony. Duże firmy
bądź jednostki, instytuty naukowe mogą występować w projekcie wyłącznie w roli podwykonawcy.
Warunki ubiegania się o dofinansowanie:
i. TRL min.6
ii. Projekt wykazuje się dużym potencjałem rynkowym
iii. Daje szanse wnioskodawcy na szybki i dynamiczny wzrost
iv. Innowacyjność rozwiązania min. w skali europejskiej
v. Projekt odpowiada w sposób aktywny na wyzwania i problemy stojące przed Europą w
perspektywie 2014-2020
vi. Projekt jest zgodny z wyznaczonymi obszarami tematycznymi dla konkursu
vii. Z punktu widzenia firmy jest to projekt kluczowy/przełomowy
Nabory do konkursu trwają w trybie ciągłym. Na 2015 rok wyznaczono również obszary tematyczne
a także rundy ewaluacyjne – najbliższa runda ewaluacyjna odbędzie się 18 marca 2015 roku (oznacza
to, że w tym momencie zostanie podsumowana ilość i jakość złożonych od 18 grudnia 2014 r.
wniosków oraz sporządzona lista rankingowa. W praktyce przed tym terminem należy złożyć
wniosek o dofinansowanie).
Poziom dofinansowania:
i. Dla fazy 1 – maksymalnie 50 000,00 EUR
ii. Dla fazy 2 – szacowana wartość dofinansowania na jeden projekt do 0,5 do 2,5 mln EUR
Okres realizacji projektu:
i. Dla fazy 1 – do 6 miesięcy
ii. Dla fazy 2 – od 12 do 24 miesięcy

Projekty o charakterze inwestycyjnym:
I.

II.

Na poziomie programów regionalnych – zgodnie z zapisami programu wg miejsca lokalizacji inwestycji. Np.
na terenie woj. pomorskiego poziom dofinansowania został ustalony na 45% dla firm średnich oraz 55% dla
firm małych i mikro – wsparcie skierowane wyłącznie do sektora MSP
Na poziomie programu krajowego - „Kredyt na innowacje technologiczne”.
a. Będzie to kontynuacja dotychczasowego narzędzia o nazwie „Kredyt technologiczny”.
b. Dofinansowanie będzie mogło zostać przeznaczone na wdrożenie wyników prac B+R, własnych lub
zakupionych, i związane z tym wydatki np. zakup budynków, nabycie lub wytworzenie środków
trwałych czy zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji i know-how.
c. Jednym z istotnych czynników – zwiększającym szansę na uzyskanie dofinansowania, będzie
udokumentowanie wdrażania innowacji objętej prawem własności bądź stanowiącej wynik
prowadzonych lub zakupionych przez firmę prac o charakterze badawczo-rozwojowym.
d. Poziom dofinansowania dla pojedynczego przedsiębiorcy wynosił będzie prawdopodobnie 6 mln
PLN, zaś intensywność wsparcia dla przedsiębiorstwa realizującego projekt inwestycyjny będzie
zgodna z mapą pomocy regionalnej
e. Konkurs wymaga udokumentowania stopnia innowacyjności wdrażanego rozwiązania.
f. Wnioskodawcą mogą być wyłącznie podmioty z sektora MSP
g. Nabór – po zatwierdzeniu Programu, wstępnie I kwartał 2015 roku.

