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• Ogłoszenie: 5.11.2018 r. 
 

• Termin naboru (składania wniosków) 
      od 5.12.2018r. do 1.02.2019r.  



 
 

RODZAJE PROJEKTÓW 
PODLEGAJĄCE DOFINANSOWANIU 

• Wydatki przedsiębiorstw w obszarze prac rozwojowych ( w tym 
eksperymentalnych prac rozwojowych) i badań przemysłowych 

tj.: 
 

-prowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, 
 

-innowacje technologiczne (w tym pierwsze wdrożenie technologii), 
  

- opracowanie linii pilotażowych,  
 

- opracowanie demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac 
B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach 

zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych), 
 

- ocena potencjału komercyjnego projektu itp.   
 

 
 
 
 



  

  

RODZAJE PROJEKTÓW  
PODLEGAJĄCE DOFINANSOWANIU 

• Zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz 
praw własności intelektualnej ( m.in. patentów, licencji, 

know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).  

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia zgodne z obszarami inteligentnych specjalizacji 
regionu, wymienione w załączniku do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa 

Dolnośląskiego 2011-2020 „ Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji 
Dolnego Śląska” tj.: 

 
- branża chemiczna i farmaceutyczna; 

- mobilność przestrzenna; 
- żywność wysokiej jakości; 

- surowce naturalne i wtórne; 
- produkcja  maszyn  i  urządzeń, obróbka materiałów; 

- technologie  informacyjno-komunikacyjne (ICT). 
 



  

  
MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU – ZIT WrOF 

Projekty muszą być realizowane na terenie  
ZIT WrOF :  

Gmina Wrocław, Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice, 
Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, 
Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Oborniki Śląskie, 
Miasto i Gmina Sobótka, Gmina Miasto Oleśnica, 

Gmina Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, 
Gmina Żórawina, Gmina Kobierzyce, Gmina 

Miękinia, Gmina Wisznia Mała. 

 

Jeden Wnioskodawca może złożyć w tym 
naborze tylko jeden wniosek 



  

  
TYPY 

WNIOSKODAWCÓW/BENEFICJENTÓW/PARTNERÓW 

• Przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin off) 
 

• Konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami 
pozarządowymi. 
 

• Konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, 
uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami 
leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi 
przez te podmioty. 
 
 



  
  

 
 

TWORZENIE KONSORCJUM 

Obowiązkowy zakres danych wymaganych w umowie o utworzeniu konsorcjum: 
 
• Określenie stron umowy ze wskazaniem Lidera. 
• Przedmiot umowy (zawarcie konsorcjum w celu realizacji wspólnego projektu 

badawczego). 
• Okres trwania umowy - co najmniej do końca okresu umowy o dofinansowanie. 
• Prawa i obowiązki stron. 
• Sposób współdziałania stron i zarządzania realizacją projektu badawczego. 
• Podział prac pomiędzy członkami konsorcjum.   
• Sposób korzystania z aparatury naukowo-badawczej zakupionej do realizacji projektu 

badawczego. 
• Określenie praw do własności intelektualnej będącej wynikiem realizacji projektu. 

  
 



  

  

 
 

PARTNERSTWO W PROJEKCIE 
Dokument, potwierdzający 

prawidłowość dokonania wyboru 
partnerów do projektu : 

 
• data sporządzenia/podpisania dokumentu; 
 
• wskazanie stron (podmiotów), które 
oświadczają chęć wspólnej realizacji projektu z 
wyróżnieniem Partnera Wiodącego; 
 
• tytuł projektu, który strony zdecydowały się 
realizować wspólnie; 
 
• oświadczenie o chęci wspólnej realizacji 
przedmiotowego projektu; 
 
• podpisy wszystkich stron partnerstwa. 

Elementy jakie powinna zawierać umowa 
oraz porozumienie o partnerstwie  
art. 33 ust.5 ustawy wdrożeniowej: 

 
•  przedmiot porozumienia albo umowy; 
•  prawa i obowiązki stron; 
•  zakres i formę udziału poszczególnych 

partnerów w projekcie; 
•  partnera wiodącego uprawnionego do 

reprezentowania pozostałych partnerów 
projektu; 

•  sposób przekazywania dofinansowania na 
pokrycie kosztów ponoszonych przez 
poszczególnych partnerów projektu, 
umożliwiający określenie kwoty 
dofinansowania udzielonego każdemu  
z partnerów; 

•  sposób postępowania w przypadku naruszenia 
lub niewywiązania się stron z porozumienia lub 
umowy. 

  
 
 

   



  

ALOKACJA 21 151 290,37 PLN 
  Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze 

(alokacja) wynosi: równowartość 4 884 035,00 EUR. Po przeliczeniu wg 
kursu 1 Euro = 4,3307 PLN 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 4 300 000 PLN 



  

  MAKSYMALNY DOPUSZCZALNY 
POZIOM FINANSOWANIA PROJEKTU 

Przedsiębiorca 

Badania przemysłowe Prace rozwojowe (eksperymentalne) 

Maksymalne 

dofinansowanie 

Maksymalne 

dofinansowanie po 

uwzględnieniu 

zwiększenia* 

Maksymalne 

dofinansowanie 

Maksymalne 

dofinansowanie 

po uwzględnieniu 

zwiększenia* 

Mikro 70% 80% 45% 60% 

Mały 70% 80% 45% 60% 

Średni 60% 75% 35% 50% 

Duży 50% 65% 25% 40% 



 

  

  

WYDATKI KWALIFIKOWALNE W RAMACH POMOCY 
PUBLICZNEJ NA BADANIA I ROZWÓJ 

• koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w 
zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie.  

 
• koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane 

na potrzeby projektu. 
 
• koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one 

wykorzystywane na potrzeby projektu 
 
• koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych 

lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na 
warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług 
wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu 

 
• dodatkowe koszty ogólne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych 

produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu 

 



WYDATKI KWALIFIKOWALNE W RAMACH 
REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ : 

• koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i 
prawne, 

 
• szacunkowe koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie 

inwestycji początkowej, obliczone za okres dwóch lat, lub 
 
• Połączenie obu kosztów nieprzekraczających wyższej z ww. kwot  
      dzierżawa/najem gruntów i budynków musi trwać przez okres co                
najmniej pięciu lat od przewidywanego terminu zakończenia projektu 
inwestycyjnego w przypadku dużych przedsiębiorstw lub trzech lat w przypadku 
MŚP, 
 
• dzierżawa/najem instalacji lub maszyn musi mieć formę leasingu finansowego i 

obejmować obowiązek zakupu aktywów przez Beneficjenta po wygaśnięciu 
umowy. 

 
 



 

  

• wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu, 
 

• wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem/ koszty osobowe związane 
z zarządzaniem projektem z tytułu umowy o pracę, 
 

• szkolenia (cross- financing), 
 

UWAGI: 
Przy wydatkach kwalifikowalnych w ramach wsparcia pomocy de minimis należy 
pamiętać o ograniczeniach wynikających z załącznika nr 7 do SZOOP RP WD 
 
 

 
 

 

WYDATKI KWALIFIKOWALNE W RAMACH 
POMOCY DE MINIMIS: 



 

 

 
 

 

ETAPY KONKURSU 1.2A „WSPARCIE DLA 
PRZEDSIĘBIORSTW CHCĄCYCH ROZPOCZĄĆ LUB 

ROZWINĄĆ DZIAŁALNOŚĆ B+R” 

1. Nabór wniosków o dofinansowanie projektu ( od 5.12.18r. do 1.02.19r. ) 
 

2. Ocena formalna projektu – przeprowadzana w terminie do 60 dni kalendarzowych 
 

3. Ocena merytoryczna projektu – przeprowadzana w terminie do 55 dni 
kalendarzowych 
 

4. Ocena strategiczna ZIT WrOF – przeprowadzana w terminie do 20 dni 
kalendarzowych 
 

5. Rozstrzygnięcie konkursu – sporządzenie przez KOP protokołu zawierającego 
informacje o przebiegu i wynikach konkursu.  Informacja o projektach wybranych 
do dofinansowania jest udostępniana w formie listy w ciągu 7 dni roboczych od 
dnia rozstrzygnięcia konkursu 

 
  

Po każdym etapie oceny IOK zamieszcza na swojej stronie internetowej (DIP - www.dip.dolnyslask.pl, ZIT WrOF – 
www.zitwrof.pl) listy projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu albo listy projektów wybranych do dofinansowania. 

http://www.dip.dolnyslask.pl/
http://www.zitwrof.pl/


 

 

 
 

 

 
  

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO KONKURSU 1.2A 
1. Jak dokumentować zdolność finansową do realizacji projektu. Jak traktowane będą nowe spółki, zarejestrowane 
na kilka miesięcy przed złożeniem wniosku?  
Na etapie składania wniosków Wnioskodawca dołącza oświadczenie, że dysponuje administracyjną, finansową i 
operacyjną zdolnością gwarantującą płynną i terminową realizację projektu.  W przypadku dołączenia do wniosku 
zawartej umowę kredytowej, wystawionej przez właściwy podmiot promesy kredytowej, promesy leasingowej na 
minimalną kwotę równą wartości dofinansowania, kryterium merytoryczne „Sytuacja finansowa Wnioskodawcy” 
uważa się za spełnione. W przypadku niedołączenia do wniosku o dofinansowanie promesy kredytowej, 
leasingowej, umowy kredytowej zostanie  dokonana ocena sytuacji finansowej Wnioskodawcy. 
2. Czy trzeba wykazać posiadanie 100% środków finansowych wynikających z budżetu projektu?  
Wnioskodawca zobowiązany jest zagwarantować 100% finansowania projektu.  
Posiadanie środków na realizację projektu powinno być poparte poprzez dostarczenie przykładowych dokumentów: 
dokument potwierdzający posiadanie środków pieniężnych gwarantujących finansowe wykonanie. 
UWAGA: promesy (punkt 1) lub umowy kredytowa muszą być wystawione na minimalną kwotę równą wartości 
dofinansowania (nie na 100% całkowitej wartości projektu). 
 
3. Czy w zakresie definicji badań i prac rozwojowych należy się opierać na podręczniku Frascati z roku 2002 czy z 
2015 r.?  
W zakresie definicji badań i prac rozwojowych należy się opierać na podręczniku Frascati z 2015r. Zawiera on 
aktualizację różnych klasyfikacji oraz rosnące zapotrzebowanie na dane dotyczące działalności B+R w sektorze usług, 
globalizacji prac B+R oraz zasobów ludzkich w sferze B+R. Należy jednak mieć na uwadze, iż podręcznik ten jest 
jedynie źródłem pomocniczym. Wiążące definicje ww. prac znajdują się w dokumentacji aplikacyjnej oraz 
dokumentach programowych (np. SZOOP). 
 
 
 
 
 



4.Czy przystępujące do konkursu przedsiębiorstwo może być startup-em a jego głównym celem 
jest realizacja projektu realizowanego dzięki dofinansowaniu? 
Startup może ubiegać się o dofinansowanie, jeżeli spełnia, co do zasady, warunki MŚP. 
 
5. Czy są ograniczenia w zakresie finansowania projektów, które odnoszą się do badań i prac 
rozwojowych skutkujących powstaniem usług elektronicznych?  
Wsparciem w konkursie 1.2a objęte będą przedsięwzięcia zgodne z obszarami inteligentnych 
specjalizacji regionu. Branża, w której Beneficjent realizuje projekt nie wpływa na zakres 
finansowania. 
 
6. Czy inwestycje B+R obejmują budowę lub rozbudowę  nowych budynków? 
Inwestycje B+R nie obejmują budowy lub rozbudowy nowych budynków.  Do wydatków 
kwalifikowalnych uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu 
z uwzględnieniem limitu wydatków kwalifikowalnych dot. kosztów budynków i gruntów do 15% 
wydatków kwalifikowalnych. 
 
 
 
 
 

 
 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO KONKURSU 1.2A 



 
 
 
 
 

 
 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO KONKURSU 1.2A 

7. Jak udowodnić innowacyjność dla projektów IT? 
Innowacyjność należy opisać we wniosku o dofinansowanie. Oceniany będzie poziom 
innowacyjności. Projekt zakłada opracowanie innowacji produktowej lub procesowej co 
najmniej na poziomie krajowym, w kontekście posiadanych przez niego nowych cech, 
funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku. 
 
8. Jak kwalifikowalne są wydatki poniesione na surowce potrzebne do budowy urządzeń 
prototypowych? 
Surowce zaliczają się do dodatkowych kosztów ogólnych w ramach pomocy publicznej na 
badania i rozwój. 
 
9.Czy wsparcie będzie pomocą de minimis - czyli ogólnie czy będzie trzeba od tego 
wsparcia zapłacić podatek (dochodowy/vat) ? 
Pomoc de minimis będzie jedną z trzech możliwych form wsparcia.  
Pomoc de minimis nie podlega opodatkowaniu, tzn. jest wolna od podatku dochodowego; 
Ustawa CIT- art. 17 pkt 52, 53 
Ustawa PIT- art. 21 pkt 136, 137 
 
 



 

 

 
 

 

Dolnośląska Instytucja 
Pośrednicząca 

ul.  Strzegomska 2-4 
53-611 Wrocław 

 
 

tel.71 776 58 12 
      71 776 58 13 
      71 776 58 75  
      71 776 58 14 

 
 

info.dip@umwd.pl 
 

www.dip.dolnyslask.pl 


