Oś Priorytetowa I Innowacje i nauka
Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

Nabór
343/21

Nabór
344/21

Nabór
345/21

Zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej
w przedsiębiorstwach oraz przeprowadzenie prac
B+R

Prace badawczo – rozwojowe
w przedsiębiorstwach

Zakup infrastruktury badawczo – rozwojowej
w przedsiębiorstwach

9 000 000 PLN

4 000 000 PLN

2 000 000 PLN

3 000 000 PLN
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Termin oraz miejsce składania wniosków o dofinansowanie projektu
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 22.11.2021r. (dzień otwarcia naboru) do
dnia 13.12.2021r. (do godz. 15.00 – dzień zamknięcia naboru). Zachowanie powyższego terminu oznacza złożenie
wniosku do IOK w wersji papierowej oraz elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI).
Wnioski o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem Lokalnego Systemu
Informatycznego do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
(LSI) w dniach trwania naboru. Ostatniego dnia naboru wnioski będzie można przesyłać do godz. 15.00. Po upływie
tego terminu, możliwość wysyłania wniosków w ramach konkursu zostanie zablokowana.
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Termin oraz miejsce składania wniosków o dofinansowanie projektu
Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w:
Sekretariacie Departamentu Inwestycji i Rozwoju
Departament Inwestycji i Rozwoju
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 63
25 – 002 Kielce
pok. 414, IV piętro
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Nabór nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-343/21
Nabór nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-344/21
Nabór nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-345/21
Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek we wszystkich trzech konkursach !!!

W przypadku złożenia większej liczby wniosków o dofinansowanie przez tego samego wnioskodawcę wniosek złożony

jako drugi lub kolejny, pozostaje bez rozpatrzenia.
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Nabór nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-343/21
Zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach oraz przeprowadzenie prac B+R

I. Typy Beneficjentów:
•
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
•
duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów
dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz pod
warunkiem, że projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidują
współpracę z MŚP, NGO, instytucjami badawczymi.
II. Przedmiot konkursu:
a) rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo - rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Możliwe będzie wsparcie obejmujące inwestycje w
rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności
innowacyjnej przedsiębiorstwa. Wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje m.in. w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt i inne
niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Wsparcie powinno prowadzić do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz
przedsiębiorstw służących działalności B+R
b) projekty badawcze przedsiębiorstw służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, w procesie biznesowym) tj.
realizowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych obejmujące dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia prototypu i jego walidacji. Wsparcie mogą
otrzymać projekty polegające m.in. na:
• prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
• prowadzeniu prac rozwojowych,
• opracowaniu linii pilotażowych (eksperymentalnej i niekomercyjnej),
• opracowaniu demonstracyjnych prototypów,
• walidacja danego rozwiązania.
Realizacja przez przedsiębiorstwa prac badawczo-rozwojowych odbywać się będzie samodzielnie, przy wykorzystaniu własnych zasobów lub na wyraźne zlecenie wykonania takich prac na
rzecz beneficjenta.
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Nabór nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-343/21
Zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach oraz przeprowadzenie prac B+R

III. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
a)
dla części projektu dotyczącej badań przemysłowych i prac rozwojowych wynosi:

Przedsiębiorca

Badania
przemysłowe –
maksymalne
dofinansowanie

Badania
przemysłowe –
maksymalne
dofinansowanie
po
uwzględnieniu
zwiększenia

Prace rozwojowe
(eksperymentalne) –
maksymalne
dofinansowanie

Prace rozwojowe
maksymalne
dofinansowanie
po
uwzględnieniu
zwiększenia

mikro/mały

70%

80%

45%

60%

średni

60%

75%

35%

50%

duży

50%

65%

25%

40%

Powyższe zestawienie uwzględnia zwiększoną intensywność pomocy wyliczoną w następujący sposób:
a) o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw oraz o 20 punktów procentowych w przypadku małych przedsiębiorstw
b) o 15 punktów procentowych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:
➢ projekt zakłada efektywną współpracę:
•
między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim
i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych, lub
•
między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma
prawo do publikowania własnych wyników badań;
➢ wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego
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Nabór nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-343/21
Zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach oraz przeprowadzenie prac B+R
c.d. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
b) dla części projektu realizowanej w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, dotyczącej zakupu infrastruktury

B+R wynosi:

• dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 55% wydatków kwalifikowalnych,
• dla średniego przedsiębiorstwa – 45% wydatków kwalifikowalnych,
• dla dużego przedsiębiorstwa – 35% wydatków kwalifikowalnych.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs w ramach Regulaminu Konkursu
nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-343/21.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi: 100 000,00 PLN.
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Nabór nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-343/21
Zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach oraz przeprowadzenie prac B+R
IV. Przykładowe ograniczenia dotyczące konkursu:
dofinansowanie udzielane będzie wyłącznie projektom o charakterze stacjonarnym, tj. projektom o dokładnie określonej lokalizacji na terenie województwa
świętokrzyskiego;
➢ termin zakończenia realizacji projektu nie może być późniejszy niż 30 września 2023 roku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec
wydłużeniu;
➢ wsparcie nie będzie udzielane Wnioskodawcom prowadzącym działalność gospodarczą na zasadach systemu franczyzowego;
➢ wspierane projekty inwestycyjne będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności
ruchowej;
➢ w ramach konkursu nie przewiduje się wydatków w ramach cross-financingu oraz uproszczonych form rozliczania projektu;
➢ w przypadku wnioskodawców z sektora MŚP nabywane rzeczowe aktywa trwałe mogą być używane, jednak w momencie zakupu nie mogą być starsze niż
3 lata od daty ich produkcji;
➢ w przypadku zakupu rzeczowych aktywów trwałych przez duże przedsiębiorstwa nabywane aktywa muszą być nowe;
➢ zakupiona/wytworzona w ramach projektu infrastruktura badawcza nie może służyć do produkcji masowej;
➢ zakup gotowej linii technologicznej stanowi koszt NIEKWALIFIKOWALNY. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się zakup elementów służących do budowy
prototypu linii technologicznej. Budowa linii technologicznej musi mieć uzasadnienie w odniesieniu do planowanych prac badawczo-rozwojowych w okresie
trwałości projektu. Warunkiem uznania za koszty kwalifikowalne części służące do budowy prototypu jest przedłożenie na etapie oceny specyfikacji
planowanych do zakupu elementów.
Szczegółowe ograniczenia dotyczące niniejszego konkursu wyszczególnione są w Regulaminie oraz w załączniku nr 7 „Zasady kwalifikowalności
wydatków”.
➢
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Nabór nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-344/21
Prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach

I. Typy Beneficjentów:
•
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
•
duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów
dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz pod
warunkiem, że projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidują
współpracę z MŚP, NGO, instytucjami badawczymi.
II. Przedmiot konkursu:
W ramach niniejszego konkursu założono wsparcie na projekty badawcze przedsiębiorstw służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych
(innowacje produktowe, w procesie biznesowym) tj. realizowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych obejmujące dofinansowanie wydatków do momentu
stworzenia prototypu i jego walidacji.
Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:
• prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
• prowadzeniu prac rozwojowych,
• opracowaniu linii pilotażowych (eksperymentalnej i niekomercyjnej),
• opracowaniu demonstracyjnych prototypów,
• walidacja danego rozwiązania.
Realizacja przez przedsiębiorstwa prac badawczo-rozwojowych odbywać się będzie samodzielnie, przy wykorzystaniu własnych zasobów lub na wyraźne zlecenie wykonania takich prac na
rzecz beneficjenta.
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Nabór nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-344/21
Prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach

III. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
a)
dla części projektu dotyczącej badań przemysłowych i prac rozwojowych wynosi:
Przedsiębiorca

Badania
przemysłowe –
maksymalne
dofinansowanie

Badania
przemysłowe –
maksymalne
dofinansowanie po
uwzględnieniu
zwiększenia

Prace rozwojowe
(eksperymentalne) –
maksymalne
dofinansowanie

Prace rozwojowe
maksymalne
dofinansowanie po
uwzględnieniu
zwiększenia

mikro/mały

70%

80%

45%

60%

średni

60%

75%

35%

50%

duży

50%

65%

25%

40%

Powyższe zestawienie uwzględnia zwiększoną intensywność pomocy wyliczoną w następujący sposób:
a) o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw oraz o 20 punktów procentowych w przypadku małych przedsiębiorstw
b) o 15 punktów procentowych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:
➢ projekt zakłada efektywną współpracę:
•
między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim
i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych, lub
•
między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma
prawo do publikowania własnych wyników badań;
➢ wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego
Maksymalna kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs w ramach Regulaminu Konkursu nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-344/21.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi: 100 000,00 PLN.
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Nabór nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-344/21
Prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach
IV. Przykładowe ograniczenia dotyczące konkursu:
➢
➢

➢
➢
➢
➢

dofinansowanie udzielane będzie wyłącznie projektom o charakterze stacjonarnym, tj. projektom o dokładnie określonej lokalizacji na terenie województwa
świętokrzyskiego;
termin zakończenia realizacji projektu nie może być późniejszy niż do 30 września 2023 roku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec
wydłużeniu;
wsparcie nie będzie udzielane wnioskodawcom prowadzącym działalność gospodarczą na zasadach systemu franczyzowego;
w ramach konkursu nie przewiduje się wydatków w ramach cross-financingu oraz uproszczonych form rozliczania projektu;
badań na zlecenie ani świadczenia usług badawczych nie uznaje się za formę współpracy;
zakup gotowej linii technologicznej stanowi koszt NIEKWALIFIKOWALNY. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się zakup elementów służących do budowy
prototypu linii technologicznej. Budowa prototypu linii technologicznej musi mieć uzasadnienie w odniesieniu do planowanych prac badawczo-rozwojowych.
Warunkiem uznania za koszty kwalifikowalne części służących do budowy prototypu jest przedłożenie specyfikacji planowanych do zakupu elementów.

Szczegółowe ograniczenia dotyczące niniejszego konkursu wyszczególnione są w Regulaminie oraz w załączniku nr 8
„Zasady kwalifikowalności wydatków”.
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Nabór nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-345/21
Zakup infrastruktury badawczo – rozwojowej w przedsiębiorstwach

I. Typy Beneficjentów:
•
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
•
duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów
dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz pod
warunkiem, że projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidują
współpracę z MŚP, NGO, instytucjami badawczymi.
II. Przedmiot konkursu:
W ramach niniejszego konkursu założono wsparcie obejmujące zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach.
Oznacza to wsparcie na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo - rozwojowego służącego działalności
innowacyjnej przedsiębiorstw.
Możliwe będzie wsparcie obejmujące inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu
lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.
Wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje m.in. w aparaturę naukowobadawczą, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Wsparcie powinno
prowadzić do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstw służących działalności B+R.

12

Nabór nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-345/21
Zakup infrastruktury badawczo – rozwojowej w przedsiębiorstwach
III. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania zakupu infrastruktury B+R projektu w przypadku projektów
realizowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi:

• dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 55% wydatków kwalifikowalnych,
• dla średniego przedsiębiorstwa – 45% wydatków kwalifikowalnych,
• dla dużego przedsiębiorstwa – 35% wydatków kwalifikowalnych.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs w ramach Regulaminu Konkursu nr
RPSW.01.02.00-IZ.00-26-345/21.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi: 100 000,00 PLN.
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Nabór nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-345/21
Zakup infrastruktury badawczo – rozwojowej w przedsiębiorstwach
IV. Przykładowe ograniczenia dotyczące konkursu:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

dofinansowanie udzielane będzie wyłącznie projektom o charakterze stacjonarnym, tj. projektom o dokładnie określonej lokalizacji na terenie województwa
świętokrzyskiego;
termin zakończenia realizacji projektu nie może być późniejszy niż do 30 września 2023 roku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec
wydłużeniu;
wsparcie nie będzie udzielane wnioskodawcom prowadzącym działalność gospodarczą na zasadach systemu franczyzowego;
wspierane projekty inwestycyjne będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności
ruchowej;
w ramach konkursu nie przewiduje się wydatków w ramach cross-financingu oraz uproszczonych form rozliczania projektu;
nabywana infrastruktura B+R musi być adekwatna do zakresu prac B+R, które Wnioskodawca planuje przeprowadzić w okresie trwałości projektu;
pomoc nie może być udzielana na inwestycję prowadzącą wyłącznie do odtworzenia zdolności
produkcyjnych przedsiębiorstwa;
w przypadku wnioskodawców z sektora MŚP nabywane rzeczowe aktywa trwałe mogą być używane, jednak w momencie zakupu nie mogą być starsze niż
3 lata od daty ich produkcji;
w przypadku zakupu rzeczowych aktywów trwałych przez duże przedsiębiorstwa nabywane aktywa muszą być nowe;
z dofinansowania wykluczone są projekty polegające na zakupie infrastruktury wykorzystywanej
do celów innych niż prace B+R;
zakup linii technologicznej stanowi koszt NIEKWALIFIKOWALNY. Zakup środków trwałych w ramach projektu musi być ściśle związany z planowaną
działalnością badawczo-rozwojową.

Szczegółowe ograniczenia dotyczące niniejszego konkursu wyszczególnione są w Regulaminie.
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Umowa o dofinansowanie – najważniejsze
kwestie dotyczące zaliczki:
•

wysokość transzy zaliczki nie może przekroczyć 85 % kwoty dofinansowania,

•

wyodrębniony rachunek bankowy dla płatności w formie zaliczki,

•

Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia całości wypłaconej zaliczki w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia
przekazania zaliczki,

•

kolejna

płatność

zaliczkowa

podlega

wstrzymaniu

do

czasu

złożenia

przez

Beneficjenta

wniosku

rozliczającego poprzednią zaliczkę lub dokonania zwrotu wymaganej części zaliczki wraz z odsetkami bądź
zapłaty odsetek od nieterminowo rozliczonej zaliczki,
•

Instytucja Zarządzająca ma prawo weryfikować przepływy finansowe dotyczące rozliczenia otrzymanej transzy
zaliczki.
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Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:
Oddział ds. Innowacyjnej Gospodarki Departamentu Inwestycji i Rozwoju
41 365 81 42,
41 365 81 45,
41 365 81 46,
41 365 81 57,
41 365 81 31,
41 365 81 44,
41 365 81 43.
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Dziękuję za uwagę
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