PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
2.3.2 PO IR Bony na innowacje – etap usługowy
Celem konkursu jest wsparcie przedsiębiorców w zakresie opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
usługi, projektu wzorniczego w ramach usługi realizowanej przez jednostkę naukową. Konkurs ma na celu
wzmocnienie współpracy MŚP z jednostkami naukowymi.

Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości

130 000 000 PLN

Mikro, małe lub średnie
przedsiębiorstwa

INSTYTUCJA UDZIELAJĄCA WSPARCIA

BUDŻET CAŁKOWITY KONKURSU

DLA KOGO

Zakup od jednostki naukowej usługi badawczo-rozwojowej polegającej na
R O D Z A J P R O JE K T U

opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii
lub nowego projektu wzorniczego.
▪

terytorium RP.

WYMAGANIA
SPECYFICZNE

Wykonawcą usługi jest jednostką naukową posiadającą siedzibę na

▪

Projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

▪

Okres realizacji projektu nie przekracza 18 miesięcy.

Kryteria punktowe:
▪

Włączenie końcowych w proces tworzenia nowego lub znacząco
ulepszonego produktu, technologii lub nowego projektu wzorniczego
1 pkt.

▪

Stopień gotowości wdrożeniowej rezultatu projektu (wyrobu, usługi,
projektu wzorniczego lub technologii) 2 pkt.

CZYNNIKI SUKCESU

Kryteria rozstrzygające:
▪

Stopień gotowości wdrożeniowej rezultatu projektu.

▪

Włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego lub
znacząco

ulepszonego

produktu

(wyrobu,

usługi)

projektu

wzorniczego lub technologii produkcji.
▪

Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego.

▪

Wskaźnik „Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej
liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług (%).

Kwota przeznaczona na dofinansowanie w konkursie: 130 000 000
▪

na wszystkie projekty w województwie mazowieckim: 30 000 000 PLN

▪

w pozostałych województwach: 100 000 000PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 PLN
POZIOM WSPARCIA

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00
PLN
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów
kwalifikowalnych projektu.
Dofinansowanie jest udzielane w ramach pomocy de minimis
Od 20.03.2019 do 30.12.2020

TERMINY

Runda IX: 01.10.2020 do 30.12.2020

KONTAKT

Justyna Radecka

Joanna Tytz

Senior Project Manager

Director, Grant & Innovation Business Expert

M +48 662 205 262

M +48 662 204 643

jradecka@euro-funding.com

jtytz@euro-funding.com

