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Bony na innowacje dla MŚP
Poddziałanie 2.3.2
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Doświadczenia i teraźniejszość
Bon na innowacje – Nawiązanie/ inicjowanie współpracy przedsiębiorcy z jednostkami naukowymi.
•
•
•
•

Zakup usługi , która dotyczy rozwoju produktu lub technologii przedsiębiorcy.
Pilotaż uruchomiony w 2008 roku realizowany do 2014 roku (VII edycji).
Program finansowany przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.
Ewaluacja Programu stała się podstawą do stworzenia programu Wsparcie w ramach dużego bonu.

Wsparcie w ramach dużego bonu – rozwój współpracy przedsiębiorcy z jednostkami naukowymi.
• Zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii
produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.
• Pilotaż uruchomiony w 2013 roku, obecnie trwa ocena III edycja.
• Program finansowany przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.
• Pozytywny odbiór Programu stał się postawą do kontynuacji w ramach nowej perspektywy finansowej.

Bony na innowacje dla MŚP – podziałania 2.3.2. POIR – stymulowanie współpracy przedsiębiorców z
jednostkami naukowymi.
• Zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii,
nowej usługi lub znacząco ulepszonego wyrobu, technologii produkcji, znacząco ulepszonej usługi.
• Planowane uruchomienie konkursu w lipcu 2015 roku.
• Poddziałanie finansowane ze środków EFRR.
• …..

Bon na innowacje w liczbach

Lata
2008 2014

Złożone
wnioski

Wartość złożonych
wniosków zł

Umowy
podpisane
obustronnie

Wartość
podpisanych
umów w zł

Liczba
rozliczonych
wniosków

Wartość
rozliczonych
wniosków w zł

4 419

65 995 820,67

2 793

41 727 106,57

2 668

39 772 280,93

Wsparcie w ramach dużego bonu w liczbach

Lata
2013 2014

Złożone wnioski

Wartość
złożonych
wniosków w zł

Umowy
podpisane
obustronnie

Wartość
podpisanych
umów w zł

Liczba
rozliczonych
wniosków

Wartość
rozliczonych
wniosków w zł

275

12 179 344,8

114

5 005 035,65

98

4 299359,53

Bon na innowacje / Wsparcie w ramach dużego bonu
• Możliwość pozyskania wsparcia dla mikro/małej
firmy na działania innowacyjne.
• Nieskomplikowanie formalne i
dostępność
Programu.
• Możliwość wyboru i nawiązania współpracy z
jednostkami naukowymi
• Poprawa konkurencyjności i zachęcenie do
proinnowacyjnego działania.

• Niska kwota dofinansowania.
• Wsparcia tylko dla mikro/małych firm.
• Wykluczenie z wielokrotnego korzystania z
Programu.
• Krótki czas na przygotowanie wniosku i realizację
projektu.
• Brak możliwości wsparcia na kontynuację działań.

Bony na innowacje dla MŚP- POIR
•
•
•
•
•
•
•

Podwyższenie kwoty dofinansowania.
Wsparcia również dla średnich przedsiębiorstw.
Dostępność bez względu na charakter prowadzonej działalności gospodarczej.
Możliwość wielokrotnego korzystania z usług jednostek naukowych.
Wydłużony okres na przygotowanie wniosku i realizację projektu.
Kompleksowe wsparcie ze strony jednostki naukowej.
Poprawa konkurencyjności i zachęcenie do proinnowacyjnego działania.

Stymulowanie współpracy nauki z biznesem – Bony na innowacje
dla MŚP – poddziałanie 2.3.2 POIR

Celem instrumentu jest stymulowanie
współpracy nauki z przedsiębiorcami
poprzez finansowanie usług dla mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw
realizowanych
przez
jednostki
naukowe.

Przedsiębiorca
- Potrzeba
- Pomysł
- Wybór jednostki naukowej

Jednostka Naukowa
- Zindywidualizowana usługa
- Usługa dostosowana do
potrzeb przedsiębiorcy

Wniosek

- Doświadczenie
- Zaplecze naukowe
- Kadra naukowa

Bony na innowacje dla MŚP- podziałanie 2.3.2 POIR

Na co?
W ramach Poddziałania udzielane będzie wsparcie na zakup usługi badawczo-rozwojowej
polegającej na opracowaniu:
a) nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii
produkcji, nowego projektu wzorniczego;
b) nowej lub znacząco ulepszonej usługi.
Usługa ta może dotyczyć innowacji nietechnologicznych (organizacyjnych, marketingowych), jeśli
będą towarzyszyły usłudze, o której mowa w pkt a) lub b).

Dla kogo?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Kto?
Wykonawcą usługi na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogą być jednostki
naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), które posiadają przyznaną kategorię
naukową A+, A albo B, o której mowa ww. ustawie oraz posiadają siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Za ile?

Minimalna kwota wydatków
kwalifikowanych na jeden
projekt – 60.000 zł

Maksymalna kwota wydatków
kwalifikowanych na jeden
projekt – 400.000 zł.

Bony na innowacje dla MŚP – ogłoszenie konkursu

Ogłoszenie konkursu–
lipiec 2015 r.

Rozpoczęcie naboru –
sierpień 2015 r.
Zakończenie naboru –
grudzień 2015 r.

Alokacja na konkurs – 46,1 mln zł

Kryteria oceny formalnej
• Złożenie wniosku we właściwej instytucji.
• Złożenie wniosku w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.
Wniosek

• Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o środki europejskie.
• Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
Wnioskodawca • Wnioskodawca posiada status MŚP.

Projekt

• Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
• Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych działania PO IR.
• Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania
wsparcia.
• Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
• Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla
działania.
• Projekt jest zgodny z zasadą równości szans oraz zasadą zrównoważonego rozwoju, o których
mowa w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Kryteria oceny formalnej

Intensywność wsparcia:
 80% w przypadku mikro i małych przedsiębiorców,
 70% w przypadku średnich przedsiębiorców

Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis – zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis

Kryteria oceny merytorycznej

• Kwalifikowalność podmiotowa Wykonawcy usługi.
• Projekt jest zgodny z zakresem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny.
• Projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.
• Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne.
• Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele
projektu, adekwatne do projektu.
• Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu.

• Poziom innowacyjności rezultatów projektu.
• Stopień gotowości wdrożeniowej rezultatu projektu (wyrobu, usługi, projektu
wzorniczego lub technologii produkcji).
• Włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego lub znacząco
ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) projektu wzorniczego lub technologii
produkcji.

Kryteria oceny merytorycznej

Kwalifikowalność podmiotowa Wykonawcy usługi

• Wykonawca usługi - jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z
dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz.
615 z późń. zm.) posiadająca przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o
której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki oraz ma siedzibę na terytorium RP.
• W 2013 roku kategoria A+, A, B została przyznana 886 jednostkom
naukowym.

Kryteria oceny merytorycznej
Projekt jest zgodny z zakresem działania, a cel projektu jest uzasadniony i
racjonalny
• Projekt polega na opracowaniu przez jednostkę naukową dla przedsiębiorcy nowego
lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), technologii produkcji lub
nowego projektu wzorniczego.
• Opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, projektu
wzorniczego stanowi innowację produktową - nowość rezultatów projektu jest
rozumiana jako znacząca zmiana, wskaźniki jakościowe i ilościowe odróżniają ten
produkt od dotychczasowych produktów przedsiębiorstwa lub występujących na
polskim rynku produktów o podobnej funkcji podstawowej.
• Opracowanie technologii, sposobu świadczenia usług stanowi innowację procesowąnowość rezultatów projektu rozumiana jest jako wprowadzenie zmian w obrębie
procesu tj. metody produkcji lub dostawy, sposobu świadczenia usług i ma
pozytywny wpływ na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie lub znaczące podniesienie
jakości świadczonych usług.

Kryteria oceny merytorycznej
Projekt wpisuje się w Strategię Krajowej
Inteligentnej Specjalizacji (KIS)

Wydatki kwalifikowana są uzasadnione i
racjonalne

• W ramach oceny kryterium weryfikacji
podlega, czy przedmiot projektu wpisuje się
w dokument strategiczny pt. „Krajowa
Inteligentna Specjalizacja”.

• Wydatki kwalifikowane to: zakup usługi,
materiały niezbędne do wyświadczenia
usługi, zakup usługi dotyczącej innowacji
nietechnologicznej, jeśli usługa ta towarzyszy
usłudze związanej z opracowaniem.

• KIS jest dokumentem otwartym, który będzie
podlegał ciągłej weryfikacji
i aktualizacji w oparciu o system
monitorowania oraz zachodzące zmiany
społeczno-gospodarcze.

• Wydatki „uzasadnione” - to potrzebne i
bezpośrednio związane z realizacją działań
uznanych za kwalifikowane i zaplanowane w
projekcie.
• Wydatki „racjonalne” - ich wysokość musi
być dostosowana do zakresu zaplanowanych
czynności.
• Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić
w dokumentacji aplikacyjnej sposób
przeprowadzenia rozeznania rynku oraz
wskazanie źródeł danych, na podstawie
których określono kwoty poszczególnych
wydatków.

Kryteria oceny merytorycznej

Wskaźniki projektu są
obiektywnie
weryfikowalne,
odzwierciedlają
założone cele projektu,
adekwatne do projektu

• Wnioskodawca powinien wskazać założenia, na
podstawie których określił wskaźniki.
• Wskaźniki muszą odzwierciedlać specyfikę projektu i jego
rezultaty.
• Zaproponowane wartości wskaźników muszą być realne i
adekwatne do założeń i celu projektu.

Wnioskodawca
posiada zdolność do
sfinansowania projektu

• Wnioskodawca posiada zasoby finansowe umożliwią
realizację projektu - środki na sfinansowanie całości
projektu, z uwzględnieniem takich źródeł finansowania
jak środki własne, kredyt, pożyczka.
• Wsparcie będzie wypłacane w formie refundacji
poniesionych wydatków.

Kryteria oceny merytorycznej
Poziom innowacyjności rezultatu projektu

Rezultat projektu jest
innowacyjny

Innowacyjność co najmniej na poziomie
przedsiębiorstwa

Innowacyjność co najmniej w skali polskiego rynku

Kryteria oceny merytorycznej
Stopień gotowości wdrożeniowej rezultatu projektu (wyrobu, usługi, projektu wzorniczego lub technologii
produkcji)

Opracowanie przez
jednostkę naukową
nowego lub znacząco
ulepszonego produktu
(wyrobu, usługi),
technologii produkcji
lub nowego projektu
wzorniczego.

• Dokumentacja:
 Receptura
 Opracowanie

Wdrożenie-stopień
gotowości rozwiązania
opracowanego przez
jednostkę naukową
umożliwia jego
wdrożenie.

• Wykonanie prototypu.
• Demonstracja,
sprawdzenie, testowanie
w warunkach
laboratoryjnych lub
zbliżonych do
rzeczywistych.

• Testy fizycznej formy
projektu wzorniczego
• Wykonanie serii
próbnej
• Określenie ostatecznej
formy produktu
gotowego do
komercjalizacji.

Kryteria oceny merytorycznej

Włączenie końcowych
użytkowników w
proces tworzenia
nowego lub znacząco
ulepszonego produktu
(wyrobu, usługi),
projektu wzorniczego
lub technologii
produkcji

• Włączenie końcowych użytkowników w proces

tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego
wyrobu, usługi projektu wzorniczego lub
technologii produkcji poprzez ich udział w
testowaniu,
recenzowaniu,
opiniowaniu
nowego rozwiązania, usługi, prototypu wyrobu,
badając w ten sposób odbiór rynku na
projektowane innowacje (proof of market).

Planowany konkurs

Ogłoszenie konkursu: 31 lipca 2015 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 31 sierpnia 2015 r.
Zakończenie naboru wniosków: 30 grudnia 2015 r.

