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Ce lem głów nym pro jek tu „Bo ny na in no wa cyj ne usłu gi ba daw czo -

roz wo jo we dla dol no ślą skich przed się bior ców z sek to ra MSP”są

dzia ła nia pro wa dzą ce do zwię ksze nia ak tyw no ści in no wa cyj nej

mi kro, ma łych i śred nich przed się biorstw oraz sty mu la cji współ -

pra cy z uczel nia mi wyż szy mi i in ny mi jed nost ka mi na u ko wy mi

po przez udzie le nie wspar cia w for mie bo nu na in no wa cję (gran tu).

Gran to bior ca mi mo gą zo stać przed się bior stwa z sek to ra MSP po sia -

da ją ce sie dzi bę/od dział na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go.

Jed no MSP mo że zło żyć je den wnio sek o grant.

Kwo ta alo ka cji przez na czo nej na do fi nan so wa nie gran tów w ra mach dru gie go na bo ru

wy no si 4 400 000,00 PLN (WARR S.A. – 2 300 000,00 PLN, DAWG Sp. z o.o. 

– 2 100 000,00 PLN).

Wspar cie bę dzie wyp ła ca ne w po sta ci gran tu fi nan so wa ne go z Eu ro pej skie go Fun du -

szu Roz wo ju Re gio nal ne go, a je go mak sy mal na wy so kość wy no sić bę dzie 

100 000,00 PLN.

W za kre sie sche ma tu 1.2.C.b moż li we jest udzie le nie dwóch ro dza jów wspar cia:

1) Kon sul ta cje i do radz two udzie la ne przez Gran to daw cę w za kre sie do ty czą cym np.

wstęp nej oce ny moż li wo ści do fi nan so wa nia pro jek tu, wpi sy wa nia się MSP i je go

po my słu/prob le mu w wa run ki kon kur su (np. wpi sy wa nia się w in te li gen tne spe -

cja li za cje re gio nu), po szu ki wa nia kom pe ten tnych zes po łów na u ko wych do współ -

pra cy w ra mach bo nu (wspar cie nie fi nan so we), oraz

2) Wspar cie w for mu le gran tu (bo nu) prze ka zy wa ne go Gran to bior cy przez Gran to -

daw cę – do fi nan so wa nie przez na czo ne na usłu gi na rzecz MSP:

• au dyt tech no lo gicz ny – zdia gno zo wa nie po trzeb ba daw czych i tech no lo gicz nych oraz

po moc w iden ty fi ka cji po trzeb wdro że nio wych, któ rych re a li za cja na stą pi w ra mach

usłu gi ba daw czo -roz wo jo wej – do 5 % bo nu

• usłu gi ba daw czo -roz wo jo we do ty czą ce wdro że nia lub roz wo ju pro duk tu lub tech no -

lo gii m.in.: opra co wa nie no wej lub udo sko na lo nej usłu gi lub wy ro bu, wy ko na nie te -

stów wdro że nio wych, wy ko na nie ana liz przed wdro że nio wych, pro wa dze nie ba dań

i ana liz w za kre sie op ty ma li za cji pro duk tu, np.

a) za kup usłu gi po le ga ją cej na opra co wa niu no we go lub zna czą co ulep szo ne go wy ro -

bu, usłu gi, tech no lo gii pro duk cji, przy go to wa nie pro to ty pu do świad czal ne go, zmian

pro ce so wych lub no we go pro jek tu wzor ni cze go; usłu ga mo że obej mo wać: fa zę

badań prze my sło wych lub prac roz wo jo wych,

b) wy dat ki na wy ko na nie prac zwią za nych z do sto so wa niem tech no lo gicz nym no wych

lub ulep szo nych roz wią zań, a tak że wy ko na nie se rii prób nej przed uru cho mie niem

pro duk cji ma so wej lub dzia łal no ści han dlo wej,

c) wy ko na nie prac zwią za nych z do sto so wa niem tech no lo gicz nym no wych lub ulep -

szo nych roz wią zań.

Usłu ga ba daw czo roz wo jo wa jest ob li ga to ryj nym przed mio tem prze ka za ne go gran tu,

au dyt tech no lo gicz ny mo że wy stą pić ja ko je den z je go ele men tów.

Wy ko naw ca mi usług ba daw czo -roz wo jo wych do fi nan so wa nych w for mie gran tów mu -

szą być jed nost ki na u ko we w ro zu mie niu art. 2 pkt. 9 lit. a-f usta wy z dnia 30 kwiet -

nia 2010r., o za sa dach fi nan so wa nia na u ki (Dz.U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.)

pro wa dzą ce w spo sób ciąg ły ba da nia na u ko we lub pra ce roz wo jo we, ma ją ce sie dzi -

bę na te ry to rium Rzecz pos po li tej Pol skiej. 

Udzie le nie wspar cia w for mie gran tu bę dzie moż li we wy łącz nie w od nie sie niu 

do przed sięw zięć zgod nych z Re gio nal ny mi In te li gen tny mi Spe cja li za cja mi dla wo je -

wódz twa dol no ślą skie go, któ re obej mu ją:

– bran żę che micz ną i far ma ce u tycz ną;

– mo bil ność prze strzen ną;

– żyw ność wy so kiej ja ko ści;

– su row ce na tu ral ne i wtór ne;

– pro duk cję ma szyn i urzą dzeń w tym obrób kę ma te ria łów;

– tech no lo gie in for ma cyj no -ko mu ni ka cyj ne (ICT).

Re zul ta tem wy ko na nej usłu gi ba daw czo -roz wo jo wej ma być opra co wa nie in no wa cyj nych

roz wią zań dla przed się bior stwa Gran to bior cy. In no wa cja de fi nio wa na bę dzie ja ko wpro -

wa dze nie do prak ty ki w gos po dar ce no we go lub zna czą co ulep szo ne go roz wią za nia

w od nie sie niu do pro duk tu (to wa ru lub usłu gi), pro ce su, tj.:

– in no wa cji pro duk to wej- oz na cza ją cą wpro wa dze nie na ry nek przez da ne przed się -

bior stwo no we go to wa ru lub usłu gi lub zna czą ce ulep sze nie ofe ro wa nych uprzed nio

to wa rów i usług w od nie sie niu do ich cha rak te ry styk lub przez na cze nia;

– in no wa cji pro ce so wej- oz na cza ją cą wpro wa dze nie do prak ty ki w przed się bior stwie

no wych lub zna czą co ulep szo nych me tod pro duk cji lub do sta wy.

Wspar cie udzie lo ne Gran to bior cy w for mie gran tu sta no wi po moc pub licz ną/po moc 

de mi ni mis.

Mak sy mal ny po ziom do fi nan so wa nia z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne -

go, przyz na wa ny Gran to bior cy przez Gran to daw cę, wy no si:

a) do 85% wy dat ków kwa li fi ko wal nych, w przy pad ku wspar cia udzie la ne go na pod sta -

wie roz po rzą dze nia Mi ni stra In fra struk tu ry i Roz wo ju z dnia 19 mar ca 2015 r.

w spra wie udzie la nia po mo cy de mi ni mis w ra mach re gio nal nych pro gra mów

ope ra cyj nych na la ta 2014-2020,

b) od 35% do70% wy dat ków kwa li fi ko wal nych, w przy pad ku wspar cia udzie la ne go 

na pod sta wie roz po rzą dze nia Mi ni stra In fra struk tu ry i Roz wo ju z dnia 21 lip ca

2015 r. w spra wie udzie la nia po mo cy na ba da nia pod sta wo we, ba da nia prze my -

sło we, ek spe ry men tal ne pra ce roz wo jo we oraz stu dia wy ko nal no ści w ra mach

re gio nal nych pro gra mów ope ra cyj nych na la ta 2014-2020.

Gran to bior ca jest zo bo wią za ny do wnie sie nia wkła du włas ne go w for mie pie nięż nej

w wy so ko ści:

a) min. 15 % w przy pad ku wspar cia udzie la ne go na pod sta wie roz po rzą dze nia Mi ni -

stra In fra struk tu ry i Roz wo ju z dnia 19 mar ca 2015 r. w spra wie udzie la nia po -

mo cy de mi ni mis w ra mach re gio nal nych pro gra mów ope ra cyj nych na la ta

2014-2020.

b) Od 30 % do 65 % wy dat ków kwa li fi ko wal nych w przy pad ku wspar cia udzie la ne go

na pod sta wie roz po rzą dze nia Mi ni stra In fra struk tu ry i Roz wo ju z dnia 21 lip ca

2015 r. w spra wie udzie la nia po mo cy na ba da nia pod sta wo we, ba da nia prze my -

sło we, ek spe ry men tal ne pra ce roz wo jo we oraz stu dia wy ko nal no ści w ra mach

re gio nal nych pro gra mów ope ra cyj nych na la ta 2014-2020,w uzu peł nie niu do fi -

nan so wa nia w wy so ko ści okre ślo nej w ust.2 pkt.b).

W przy pad ku uz na nia przez Gran to daw cę wy dat ków za niek wa li fi ko wal ne Gran to bior -

ca zo bo wią za ny jest do za pew nie nia środ ków włas nych na ich sfi nan so wa nie.

We wnio sku o przyz na nie gran tu  Gran to bior ca ma obo wią zek okre ślić wskaź ni ki, któ -

re osią gnie w wy ni ku re a li za cji pro jek tu. Na le ży wy brać wszyst kie wskaź ni ki adek wat -

ne do za kre su i ce lu pro jek tu. 

Ka ta log wskaź ni ków:

– Wskaź nik pro duk tu (ob li ga to ryj ny) -„Licz ba przed się biorstw otrzy mu ją cych wspar cie

w for mie gran tu” [szt.] – wskaź nik obra zu je przed się bior cę ja ko pod miot otrzy -

mu ją cy wspar cie. Wskaź nik po wi nien być osią gnię ty w licz bie 1 szt.

– Wskaź nik re zul ta tu (ob li ga to ryj ny) – „Licz ba opra co wa nych przez jed nost kę na u ko -

wą in no wa cji pro duk to wych/pro ce so wych” [szt.] – wskaź nik słu ży ilo ścio wej pre -

zen ta cji dzia łań pod ję tych w ra mach pro jek tu, obra zu jąc licz bę opra co wa nych

in no wa cji przez jed nost kę na u ko wą.

– Wskaź nik re zul ta tu (fa kul ta tyw ny) – „Wzrost za trud nie nia w przed się bior stwie”

[EPC] – wskaź nik odz wier cie dla wzrost za trud nie nia w przed się bior stwie w sto -

sun ku do wiel ko ści sprzed re a li za cji pro jek tu. 

Okres re a li za cji pro jek tu mu si zo stać usta lo ny przez Gran to bior cę i nie mo że prze kro -

czyć 6 mie się cy, z za strze że niem że kwa li fi ko wal ność wy dat ków roz po czy na się po zło -

że niu wnio sku o przyz na nie gran tu. Gra nicz ną da tą re a li za cji pro jek tów przez

Gran to bior ców jest 30.09.2019r.

Wnio sek o przyz na nie gran tu na le ży wy peł nić kom pu te ro wo na wzo rze udo stęp nio nym

na stro nie www.warr.pl lub www.dawg.pl zgod nie z in struk cją wy peł nia nia wnio sków

i zło żyć wraz z za łącz ni ka mi w biu rze pro jek tu WARR S.A. lub DAWG Sp. z o.o.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Lider projektu 

oraz Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z.o.o. – Partner projektu

ogłaszają nabór wniosków o przyznanie grantu w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

pn. „Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny

Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”

Ter min na bo ru (skła da nia wnio sków): od godz. 8.00 dnia 25-06-2018r. do godz. 15.00 dnia 13-07-2018r.

Biu ro Li de ra pro jek tu: Biu ro Par tne ra pro jek tu:

Wro cław ska Agen cja Roz wo ju Re gio nal ne go S.A. Dol no ślą ska Agen cja Współ pra cy Gos po dar czej Sp.z.o.o.

ul. Krup ni cza 13, 50-075 Wro cław, al. Kasz ta no wa 3a-5, 53-125 Wro cław

Biu ro czyn ne: pn.-pt. 08:00 -16:00 Biu ro czyn ne: pn.-pt. 07:00-15:00


