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OGŁOSZENIE O PRZEDŁUZENIU 
NABORU WNIOSKO W O GRANT  

Z DNIA 28.03.2018R. 
 

Przedłużenie naboru ciągłego wniosków o Grant od wnioskodawców zainteresowanych udziałem  

w Projekcie i pozyskaniem wsparcia na realizację usługi badawczo rozwojowe do  30.04.2019 roku! 

Informujemy, że nabór CIĄGŁY  Wniosków o udzieleniu Grantu na realizację prac B+R  przez 
jednostki naukowe na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw został  przedłużony do 

dnia 30.04.2019r. do godz. 16:00. 

Wnioski o udzielenie Grantu formalnie muszą wpłynąć do Dolnośląskich Pracodawców do dnia  
30 kwietnia  2019 roku do godziny 16:00. 

Decyduje data wpływu do Dolnośląskich Pracodawców. 

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

Dolnośląscy Pracodawcy wraz z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, wspólnie realizują Projekt 

„Bon na Innowacje. Innowacyjność=Konkurencyjność”, współfinansowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa 

i Innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa; Poddziałanie 1.2.1. Innowacyjne 

przedsiębiorstwa; Schemat 1.2.C.b; Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”. 

ZAKRES USŁUG: 

możliwych do zakupu w ramach Grantu, obejmuje następujące wydatki kwalifikowane: 

Prace badawczo-rozwojowe – usługi obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne 

prace rozwojowe zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
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wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu m.in. opracowanie nowej lub udoskonalenie 

usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, 

prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu, jak na przykład: 

o zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, 

o usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych 

lub nowego projektu wzorniczego; 

o wydatki na wykonywanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych 

lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji 

masowej lub działalności handlowej, 

o wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych 

rozwiązań, 

o audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc 

w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi 

badawczo-rozwojowej – do 5 % otrzymanego bonu. 

 

Usługi muszą być realizowane w jednym z następujących obszarów Dolnośląskich  Inteligentnych 

Specjalizacji określonych w Załączniku do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011–2020 pn.: 

„Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”. Są to: 

 Branża chemiczna i farmaceutyczna, 

 Mobilność przestrzenna, 

 Żywność wysokiej jakości, 

 Surowce naturalne i wtórne, 

 Produkcja maszyn, urządzeń, obróbka materiałów, 

 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (ICT). 
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Konkurs zakłada objęcie wsparciem projektów, zakładających wprowadzenie innowacji produktowej 

bądź procesowej. 

Innowacja produktowa będzie rozumiana jako wprowadzenie na rynek wyrobu lub usługi, 

które są nowe lub istotnie ulepszone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Innowacje produktowe 

w zakresie usług polegają na wprowadzeniu znaczących udoskonaleń w sposobie świadczenia usług, 

na dodaniu nowych funkcji lub cech do istniejących usług lub na wprowadzeniu całkowicie nowych 

usług. 

Innowacja procesowa będzie rozumiana jako wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych metod 

produkcji, dystrybucji i wspierania działalności w zakresie wyrobów i usług. Do innowacji 

procesowych zalicza się nowe lub znacząco ulepszone metody tworzenia i świadczenia usług. 

Innowacje procesowe obejmują także nowe lub istotnie ulepszone techniki, urządzenia 

i oprogramowanie w działalności pomocniczej, takiej jak zaopatrzenie, księgowość, obsługa 

informatyczna i prace konserwacyjne. 

PODMIOTY UPRAWNIONE: 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się Grant są przedsiębiorcy, którzy spełniają jednocześnie 

następujące warunki: 

1. posiadają siedzibę/filię/oddział na terenie województwa dolnośląskiego oraz posiadają wpis 

do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEiDG), 

2. spełniają definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy określoną w Załączniku I 

do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, 

3. są uprawnieni do otrzymywania pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis 

w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 

488), 
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4. nie posiadają zaległości wobec Skarbu Państwa, 

5. nie pozostają pod zarządem komisarycznym ani nie znajduje się w toku likwidacji 

albo postępowania upadłościowego. 

 

JEDEN GRANTOBIORCA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDEN WNIOSEK O GRANT. 

Wykonawcą Usługi musi być jednostka naukowa. 

 

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 
 

MAKSYMALNA WARTOŚĆ UDZIELONEGO GRANTU WYNOSI 100 000 ZŁ. 

Na wartość całkowitą Usługi składa się: 

 

 wartość dofinansowania w postaci Grantu, stanowiąca maksymalnie 85% wartości netto 

usługi,  

 wkład przedsiębiorcy stanowiący jego środki własne w wysokości minimalnej 15% wartości 

netto usługi oraz podatek VAT. 

 

Wysokość dofinansowania może wynieść mniej niż 85% wartości netto Usługi w przypadku wkładu 

własnego przedsiębiorcy na poziomie wyższym niż wymagane minimum 15% wartości netto Usługi. 

Niemniej kwota dofinansowania nie może wynieść więcej niż 100 000 zł. 

 

Grant będzie wypłacany w formie refundacji. 

Wsparcie udzielone przedsiębiorcy w formie Grantu, stanowi pomoc de minimis. 

 

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU: 
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NABÓR WNIOSKÓW ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY DO 30.04.2019R. 
 

Wniosek w wersji papierowej w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej CD lub USB 

(wszystkie dokumenty do pobrania wymienione na stronie:  www.innowacje.dp.org.pl) należy złożyć 

w siedzibie operatora, tj. Dolnośląskich Pracodawców (ul. Szczawieńska 2, Szczawno Zdrój) 

bądź wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską w zamkniętej kopercie 

albo w innym zamkniętym opakowaniu, zawierającym następujące informacje: 

Pełna nazwa i adres Wnioskodawcy. 

Nazwa i adres Operatora. 

Dopisek “Konkurs – Bon na innowacje”.  

DATĄ WPŁYWU WNIOSKU JEST DZIEŃ DOSTARCZENIA GO DO SIEDZIBY GŁÓWNEJ 

OPERATORA. 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NABORU OKREŚLA REGULAMIN PROJEKTU PN.: ”BON NA INNOWACJE. 

INNOWACYJNOŚĆ=KONKURENCYJNOŚĆ!”. 

 

DOKUMENTY APLIKACYJNE ORAZ REGULAMIN PROJEKTU DO POBRANIA POD ADRESEM:  

HTTPS://INNOWACJE.DP.ORG.PL/PLIKI/ 

 

REGULAMIN WRAZ Z FORMULARZAMI DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH DOSTĘPNY JEST RÓWNIEŻ NA WITRYNIE: 

www.dolnoslaskieinnowacje.pl. 

WSPARCIE NIEFINANSOWE: 

Grantodawca zapewnia przedsiębiorstwom możliwość konsultacji i w zakresie m.in. wstępnej oceny 

możliwości dofinansowania projektu, wpisywania się MŚP i jego pomysłu/problemu w inteligentne 

specjalizacje regionu, poszukiwania kompetentnych  

 

https://innowacje.dp.org.pl/pliki/
http://www.dolnoslaskieinnowacje.pl/
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zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu czy wypełnienia wniosku. 

 

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ FORMULARZ ZAPISÓW NA DORADZTWO NA STRONIE: 

www.dolnoslaskieinnowacje.pl 
 
 

Projekt „Bon na Innowacje! Innowacyjność = Konkurencyjność” 
RPDS.01.02.01-IP.01-02-179/16 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, puli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś 

priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i Innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa; Poddziałanie 1.2.1. 

Innowacyjne przedsiębiorstwa; Schemat 1.2.C.b; Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”. 

 

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

PRZEDMIOT PROJEKTU: 

Przedmiot projektu to zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw z sektora 

MŚP na terenie Dolnego Śląska. Działania programowe to: dofinansowanie w postaci bonu 

na innowacje, przeznaczonego na audyt technologiczny (nieobligatoryjnie, 5% wartości bonu) i usługi 

badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia bądź rozwoju produktu lub technologii. Projekt 

przewiduje również pomoc przedsiębiorcom w postaci konsultacji i doradztwa w zakresie np. 

wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu czy wpisanie projektów MŚP w inteligentne 

specjalizacje regionu. 

  

http://www.dolnoslaskieinnowacje.pl/
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BIURO PROJEKTU: 

Dolnośląscy Pracodawcy   tel.: +48 74 64 80 534 / +48 74 64 80 535 

ul. Szczawieńska 2     tel. kom.: 530 828 511 

58-310 Szczawno-Zdrój    E-mail: biuro@dp.org.pl 

 

Przedmiotem projektu „Bon na Innowacje. Innowacyjność=Konkurencyjność” jest zwiększenie 

aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw z sektora MŚP na terenie Dolnego Śląska. 

Działania programowe to: dofinansowanie w postaci bonu na innowacje, przeznaczonego na audyt 

technologiczny (nieobligatoryjnie, 5% wartości bonu) i usługi badawczo-rozwojowe dotyczące 

wdrożenia bądź rozwoju produktu lub technologii. Projekt przewiduje również pomoc 

przedsiębiorcom w postaci konsultacji i doradztwa w zakresie np. wstępnej oceny możliwości 

dofinansowania projektu czy wpisanie projektów MŚP w inteligentne specjalizacje regionu. 

Regulamin wraz z formularzami dokumentów aplikacyjnych dostępny jest na witrynach 

internetowych: www.innowacje.dp.org.pl oraz www.dolnoslaskieinnowacje.pl. 
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