POIR 2.1

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R
przedsiębiorstw

CEL PROJEKTU
DLA KOGO?
mikro, małe, średnie
i duże przedsiębiorstwa

Założeniem konkursu jest wsparcie tworzenia lub rozwoju
centrów badawczo – rozwojowych przedsiębiorców. Środki
przeznaczane mogą być na aparaturę, sprzęt, technologie
i inną niezbędną infrastrukturę, służącą tworzeniu
innowacyjnych produktów i usług.

WYDATKI KWALIFIKOWALNE
BUDŻET
KONKURSU:
460 mln PLN

Zakup gruntu;
Zakup lub budowa, rozbudowa bądź adaptacja
nieruchomości na zaplecze biurowo – laboratoryjne;
Środki trwałe, sprzęt, wyposażenie, np.: specjalistyczny
sprzęt laboratoryjny oraz koszty ich instalacji;
Zakup wartości niematerialnych i prawnych: patentów,
licencji, know – how, nieopatentowanej wiedzy technicznej,
oprogramowania;

TERMIN
NABORU 2017

Koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty
doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na
potrzeby projektu.

20 listopada 2017 –
19 stycznia 2018

KWOTA DOTACJI
Intensywność wsparcia do 70%
Minimalna wartość projektu: 2 mln PLN
Maksymalna wartość projektu: 50 mln EUR

Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa!
Dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 1,7 mld PLN dotacji!

www.edoradca.pl

Atuty

Wymagania

Duże alokacje.

Potrzeba wykazania doświadczenia firmy w
prowadzeniu prac B+R (należy wskazać
poniesione nakłady na prace B+R na
przestrzeni 3 ostatnich lat + złożone PNT 01).

Możliwość aplikowania przez
duże przedsiębiorstwa.

Możliwość sfinansowania części
biurowo/laboratoryjnej.

Możliwe duże kwoty
dofinansowania (w szczególności
na specjalistyczny sprzęt
laboratoryjny).

Członkowie zespołu projektowego wykształcenie co najmniej wyższe,
udokumentowane doświadczenie w pracach
B+R, publikacje (preferencja naukowców).

Obowiązuje agenda badawcza z indykatywnym
planem prac B+R oraz nakładami tych prac
które należy docelowo zrealizować
w okresie trwałości.

Dyskwalifikacja Wnioskodawców
z ujemnym wskaźnikiem finansowym .
Duże prawdopodobieństwo
pozyskania dotacji dla
przedsiębiorstwa które jest
w stanie wykazać
doświadczenie w pracach B+R.

Brak konieczności wskazywania
w przychodach z projektu, na
liczbę projektów B+R
zrealizowanych przy
wykorzystaniu dofinansowanej
infrastruktury badawczej.

W projekcie należy założyć, iż zostanie
nawiązania udokumentowana współpraca z
jednostką naukową co najmniej w dwóch
obszarach.

Należy
zadeklarować
przyrost miejsc
finansowej
dyskwalifikują
pracy powyżej 20%
pracowników
B+R.
wnioskodawców
z ujemnym
wynikiem

Skorzystaj z naszego doradztwa:
Dawid Piaskowski

Cezary Herrmann

601 880 647

730 003 496

dawid.piaskowski@edoradca.pl

cezary.herrmann@edoradca.pl

