OGŁOSZENIE Z DNIA
26.07.2018 R.
o rozpoczęciu naboru Wniosków o udzielenie Grantu w ramach projektu pn.:
„Bon na Innowacje. Innowacyjnośd=Konkurencyjnośd!”
Dolnośląscy Pracodawcy wraz z

Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, realizują Projekt

„Bon na Innowacje. Innowacyjnośd=Konkurencyjnośd”, 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”.
W ramach projektu rozpoczyna się nabór Wniosków o udzielenie Grantu na pokrycie zakupu usług
realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
27.08.2018r. – 10.09.2018r. do godz. 15.00
PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA KONKURS – DOFINANSOWANIE - WYNOSI: 3 075 790 ZŁ.
Pula ta może ulec zwiększeniu.
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
PODMIOTY UPRAWNIONE :

1. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się Grant są przedsiębiorcy, którzy spełniają
jednocześnie następujące warunki:
a. 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,
b. 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),
c. 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 20142020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488),
d. nie posiadają zaległości wobec Skarbu Paostwa,
e. nie pozostają pod zarządem komisarycznym ani nie znajduje się w toku likwidacji
albo postępowania upadłościowego.
JEDEN GRANTOBIORCA MOŻE ZŁOŻYD TYLKO JEDEN WNIOSEK O GRANT.

NA CO MOŻNA OTRZYMAD DOFINANSOWANIE :
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 wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
m.in. opracowanie nowej lub udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych,
wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badao i analiz w zakresie optymalizacji
produktu.
Usługi muszą byd realizowane w jednym z obszarów Dolnośląskich Inteligentnych Specjalizacji
określonych w Załączniku do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 2011–
2020 pn.: „Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”, a innowacja
powinna byd innowacją procesową lub produktową.
Wykonawcą Usługi musi byd jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-f ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 Nr 96 poz. 1620 z późo. zm.).
WYSOKOŚD DOFINANSOWANIA:

MAKSYMALNA WARTOŚD UDZIELONEGO GRANTU TO 100 000,00 ZŁ
MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU :

Wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (CD lub USB/ wniosek i
załączniki w osobnych plikach) (wszystkie dokumenty do pobrania wymienione na stronie:
www.innowacje.dp.org.pl) należy złożyd w siedzibie operatora, tj. Dolnośląskich Pracodawców
(ul. Szczawieoska 2, Szczawno Zdrój) bądź wysład 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 DZIEO DOSTARCZENIA GO DO SIEDZIBY OPERATORA.
Szczegółowe zasady naboru oraz późniejszego wyboru wykonawców określa REGULAMIN PROJEKTU
pn.: ”Bon na Innowacje. Innowacyjnośd=Konkurencyjnośd!”.
Regulamin wraz z formularzami dokumentów aplikacyjnych dostępny jest na witrynach
internetowych: www.innowacje.dp.org.pl oraz www.dolnoslaskieinnowacje.pl.
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 badawczorozwojowe 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.
BIURO PROJEKTU :

Dolnośląscy Pracodawcy

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

ul. Szczawieoska 2

tel. kom.: 530 828 511

58-310 Szczawno-Zdrój

E-mail: biuro@dp.org.pl

