KARTA NABORU
Program
Operacyjny
Działanie/
poddziałanie
Czego dotyczy
(B+R/ eksport/
innowacje)
Typy projektów

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko –
Mazurskiego na lata 2014-2020
1.3.1 Działalność B+R przedsiębiorstw
innowacje
Typ 1: Wsparcie infrastruktury B+R tj. stworzenia lub rozwoju
istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci: działów B+R
w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie
centrów badawczo-rozwojowych.
Typ
2:
Prowadzenie
badań
w
przedsiębiorstwach,
(badań
przemysłowych i/lub prac rozwojowych), w tym inwestycje w rzeczowe
aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące
wytworzeniu
lub
unowocześnieniu
infrastruktury
badawczej
wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności
badawczo-rozwojowej (np. inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i
sprzęt niezbędny do fazy demonstracji, walidacji, testowania jako
element większego projektu B+R).

Dla kogo

•
•
•

Terminy
DD-MM-RRRR
Alokacja (PLN)
Finanse
Wartość
projektu (PLN)
Wartość
wydatków
kwalifikowanyc
h (PLN)
Kwota
dofinansowania
(PLN)
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przedsiębiorstwa (MŚP i duże)
grupy przedsiębiorstw (w tym m.in. porozumienia, sieci,
konsorcja) – MŚP i duże,
konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowobadawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być
przedsiębiorstwo,

Dopuszczalne
jest
aplikowanie
o
środki
przez
duże
przedsiębiorstwa, pod warunkiem wykazania przez Beneficjenta
mechanizmu zapewnienia dyfuzji wyników prowadzonej 
działalności badawczo-rozwojowej do gospodarki regionu.
Ogłoszenie
Rozpoczęcie
Zakończenie naboru
konkursu
naboru
29.09.2017
28.11.2017
2,5 mln EUR
Maksimum
Minimum
nd
200 000 PLN
mikro, małe – 1 000 000,00 PLN
średnie – 3 000 000,00 PLN
duże – 5 000 000,00 PLN

mikro, małe – 200 000,00 PLN
średnie – 400 000,00 PLN
duże – 800 000,00 PLN

nd
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Poziom
dofinansowania
(%)

Rodzaj
wsparcia
Forma
płatności
Wydatki
kwalifikowane

Pomoc publiczna/pomoc de minimis
Zaliczka/ refundacja
Wspólne dla obu typów:
• Nadzór budowlany, koszt inwestora zastępczego i inżyniera
kontraktu
• Roboty budowlane
Tylko dla Typu 1
• Zakup lub modernizacja Środków trwałych dla zaplecza B+R
wraz z instalacją
• Zakup lub modernizacja WNiP (np. oprogramowanie, pateny,
licencje) wraz z instalacją
• Koszt zakupu nieruchomoaści w tym prawa użytkowania
wieczystego
• szkolenia specjalistyczne związane z nowymi systemami oraz
działania promocyjne (do 10% wartości projektu)
Tylko dla Typu 2
• Koszty wynagrodzenia kadry B+R
• zakup maszyn i urządzeń oraz WNiP
• koszty amortyzacji użytego do badań sprzętu oraz budynków
(do 10% wartości projektu)
• koszty usług badawczych zleconym jednostkom naukowym
• koszty realizacji studium wykonalności (do 10 000 PLNde
minimis)
• koszty uzyskania praw wyłącznych na wyniki badań (np. koszty
pełnomocnika, koszty opłat)
• Promocja projektu (do 10%)
• Koszty ogólne (materiały, konserwacja itd.) - do 15% wniosku
pierwotnie złożonego

Ramy czasowe
projektu
Istotne warunki
udziału w
konkursie
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Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do 31 marca 2020 r.
Warunkiem dofinansowania przedsięwzięcia jest wykazanie jego
wpływu w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa.
Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji
włącznie, która oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe polegające
na zwiększeniu skali linii pilotażowych lub zakupie/wytworzeniu
pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące etapy
następujące po uruchomieniu linii pilotażowej użytej do fazy
testowania. Pierwsza produkcja nie obejmuje produkcji masowej ani
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działalności handlowej.
Wnioskodawca ma możliwość złożenia maksymalnie 1 wniosku o
dofinansowanie dla danego typu projektu w konkursie
Projekt nie może zostać rozpoczęty przed złożeniem wniosku
Wymagania
dotyczące
siedziby

Działalność beneficjenta musi być prowadzona na terenie
województwa
warmińsko-mazurskiego,
przy
czym
lokalizacja
siedziby/oddziału beneficjenta musi znajdować się na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego. Warunek nie będzie spełniony
w przypadku prowadzenia działalności/lokalizacji siedziby lub oddziału
w tzw. wirtualnym biurze.

Ważne kryteria
punktowe
Istotne
Wymagane
Załączniki
Przewidywana
data
rozstrzygnięcia
konkursu
Sposób i forma
aplikowania

Informacja o
konkursie
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1.
2.
3.
4.

Biznes Plan.
Dokumentacja techniczna do robót budowlanych
Pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy)
Agenda badawcza w przypadku zakupu infrastruktury B+R
Kwiecień 2018

- Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej
w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 (link do strony z
logowaniem https://maks2.warmia.mazury.pl)
- wersja papierowa
- wersja elektroniczna na płycie CD/ nośniku elektronicznym.
http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php?
option=com_content&view=article&id=2668&Itemid=205&lang=pl
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