SZYBKA ŚCIEŻKA POIR 2014-2020 (piguła)

Dofinansowanie na realizację prac badawczych tj. badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych
prac rozwojowych (ew. uzupełnionych o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest
opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.
Termin konkursu: 22 marca do 04 maja 2021 r.
Wnioskodawcy: mikro, małe, średnie i duże firmy – wszystkie przedsiębiorstwa
Poziom % dofinansowania:

Maksymalny poziom

Maksymalny poziom

dofinansowania na badania

dofinansowania na prace

przemysłowe

rozwojowe

Mikro, małe

80%

60%

Średnie

75%

50%

Inne niż MŚP

65%

40%

Status
przedsiębiorstwa

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu:
1 mln złotych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP
2 mln złotych – w przypadku pozostałych projektów.
Najważniejsze kryteria oceny projektów:
1. Celem projektu powinno być doprowadzenie do opracowania innowacyjnego rozwiązania
możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej i przyczyniającego się do podniesienia
konkurencyjności przedsiębiorstwa. Takim rozwiązaniem powinien być nowy albo znacząco
ulepszony produkt, technologia lub usługa ze wskazaniem odbiorcy, którego faktyczne
potrzeby to rozwiązanie zaspokoi

2. Rezultat projektu charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku
3. Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia
4. Sposób

realizacji

projektu

zapewnia

wybór

rozwiązań/metod

eksploatacji

urządzeń/sposobów realizacji prac B+R, mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska.
Przykładem takich działań mogą być zakupy dostaw i usług niezbędnych do realizacji projektu
w oparciu o wybór ofert najbardziej korzystnych pod względem gospodarczym oraz pod
względem oddziaływania na środowisko (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody,
wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu) lub rezultatem projektu będzie
powstanie rozwiązania pozytywnie oddziałującego na środowisko

Najważniejsze koszty kwalifikowane:

1. Koszty wynagrodzeń: pracownicy naukowo – badawczy (umowy o pracę, dzieło,
zlecenie)
2. Koszty podwykonawstwa: usługi merytoryczne zewnętrzne
3. Pozostałe koszty bezpośrednie m.in.: aparatura naukowo-badawcza i WNiP
(amortyzacja lub odpłatne korzystanie), budynki i grunty (maks. 10%), inne (m.in.
materiały, surowce, zakup elementów prototypu, wynajem powierzchni, promocja
(maks. 1%), transport, audyt)
4. Koszty pośrednie: wynagrodzenia kadry zarządzającej, inne koszty związane
z projektem. Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 25% sumy kosztów
wynagrodzeń i pozostałych kosztów bezpośrednich w projekcie

Skorzystaj z naszego doświadczenia i porozmawiaj z naszymi specjalistami: https://zaga.pl/rozmowa/
Zobacz filmy o sukcesach naszych klientów: https://zaga.pl/filmy/

