Informacja o konkursach na dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Inteligentny
Rozwój” na 2016 rok
Niniejsza Informacja przedstawia możliwości pozyskania funduszy europejskich w ramach
Programu Operacyjnego pod nazwą „Inteligentny Rozwój” na 2016 rok. Zakresem
omówienia objęte są w szczególności Poddziałania 2.3.1 i 2.3.4. z Działania „Proinnowacyjne
usługi dla przedsiębiorstw”, jak również Poddziałanie 3.1.5 z Działania 3.1 „Finansowanie
innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka”:


Poddziałania 2.3.1 o nazwie: „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP”;



Poddziałania 2.3.4 o nazwie: „Ochrona własności przemysłowej”;



Poddziałania 3.1.5 o nazwie: „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4
Stock”.
Cele Programów

Pozycja w innowacyjnej gospodarce każdego z państw jest kluczowym wyznacznikiem jej
perspektyw. Powszechniejsza jest też świadomość znaczenia rozwoju wynalazczości i
innowacji również na terenie Polski.
Jednym z celów Strategii Lizbońskiej z 2000 r. było zwiększenie przez kraje członkowskie
UE wydatków na rozwój innowacyjnej gospodarki, czego konsekwencją są liczne Programy
Operacyjne mająca na celu upowszechnienie innowacyjności za pomocą tworzenia większej
konkurencyjności na rynku międzynarodowym.
Polscy Przedsiębiorcy, w porównaniu z konkurentami z Europy, nadal w niewielkim stopniu
wykorzystują potencjał tkwiący w tworzeniu przewagi konkurencyjnej wykorzystując i
obejmując ochroną wytwarzane w firmie innowacje oparte o własność intelektualną czy
materialne przedmioty własności przemysłowej. W ostatnich latach zdecydowanie jednak
wzrosła świadomość polskich przedsiębiorców w tym zakresie, co przełożyło się na ich
rosnące zainteresowanie możliwością uzyskania ochrony wyłącznej na przedmioty własności
przemysłowej, tj.: wzory przemysłowe czy wynalazki.

Niezbędna jest precyzyjna interwencja wspierająca tych przedsiębiorców, którzy zamierzają
wdrażać światowe standardy innowacyjności. Celem Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014 – 2020 jest właśnie w tym zakresie wsparcie przedsiębiorstw z sektora mikro,
małych i średnich przedsiębiorców.
Jak wynika z raportów GUS-u działalność innowacyjna to szereg działań o charakterze
naukowym (badawczym), technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym
(komercyjnym), których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub ulepszonych
wyrobów i procesów, przy czym wyroby te i procesy są nowe przynajmniej z punktu
widzenia wprowadzającego je przedsiębiorstwa1. Jednym z możliwych mierników
stosowanych w świecie dla zbadania innowacyjności w danym regionie są tzw. wskaźniki
patentowe. Patent to umowa między wynalazcą, a władzami publicznymi, które udzielają
wnioskodawcy ograniczonego czasowo monopolistycznego prawa użytkowania wynalazku
technicznego.
Wskaźniki innowacji mogą nie uwzględniać wielu innowacji o charakterze innym niż
wynalazczy i technologiczny, dlatego sugerują raczej poziom wynalazczości a nie innowacji.
Można je traktować jako wskaźniki potencjalnych a nie realnych innowacji rynkowych.
Jednym z głównych mierników efektów aktywności patentowej jest wskaźnik określający
liczbę wynalazków zgłoszonych do opatentowania oraz liczbę uzyskanych patentów.
Pod pojęciem wynalazku rozumie się pewną nowość, która nie jest częścią dotychczasowego
stanu techniki. Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli nie wynika on
dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki. Na wynalazek może być udzielony patent,
jeśli tylko jego wykorzystanie nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi
obyczajami.
Jednakże innowacyjność w rozumieniu Unii Europejskiej to nie tylko patenty i mierniki z
nimi związane, to również, a może przede wszystkim mniej zaawansowane rozwiązania
technologiczne czy techniczne wykorzystywane w procesach danego przedsiębiorstwa, które
przy dobrych programach można właściwie komercjalizować. Są to wzory przemysłowe i
użytkowe.
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1. Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw"
1.1 Poddziałanie 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP "
W ramach Działania 2.3 Poddziałania 2.3.1 dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro,
małych i średnich przedsiębiorców – dalej jako: MSP – na realizację proinnowacyjnych usług
tj.:
a) usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art.2 pkt 94 rozporządzenia
Komisji nr 651/20142 oznaczające doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu
wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z
nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone;
b) usług wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia Komisji nr
651/20143 oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów
bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację
jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług,
- wspierających MSP w procesie wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych
o charakterze technologicznym, realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych
Specjalizacji – KIS.
Wykonawcą usług są akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu – dalej jako: IOB. Proces
akredytacji IOB prowadzony jest przez Ministerstwo Rozwoju – dalej jako: MR. Listy
akredytowanych usługodawców są podane do publicznie dostępnej wiadomości –
zamieszczone na stronie MR4. Kryteria akredytacji dotyczyć będą m.in. doświadczenia i
potencjału kadrowego IOB w zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych. Przedsiębiorca
zainteresowany konkretną usługą proinnowacyjną ma składać do PARP wniosek o
dofinansowanie realizacji usługi przez wybrany akredytowany IOB.
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Na etapie przygotowania Wniosku o dofinansowanie, przedsiębiorca może wskazać do
realizacji usługi IOB, który nie jest akredytowany, jednak najpóźniej w dniu potwierdzenia
złożenia przez przedsiębiorcę Wniosku o dofinansowanie, IOB musi złożyć do MR wniosek o
akredytację. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu IOB musi uzyskać
akredytację.
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni
przedsiębiorcy5, którzy wcześniej nawiązali współpracę z akredytowanym IOB.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:
1. zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 3 045 000,00 zł.
2. zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 28 255 000,00zł.
Wnioskowana kwota wsparcia, udzielana zgodnie z § 31 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 1027) oraz Szczegółowym opisem Osi
Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 musi spełniać
wymogi działania w zakresie:
1) minimalnej i maksymalnej wartości wydatków kwalifikowanych:
a) minimalna kwota wydatków kwalifikowanych 50 tys. zł,
b) maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych 420 tys. zł
2) intensywności wsparcia:
a) do 70% wartości wydatków kwalifikowanych dla przedsiębiorców, których
całkowita kwota pomocy na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia
innowacji w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 nie przekracza
200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy w dowolnym trzyletnim okresie
b) do 50% wartości wydatków kwalifikowanych dla pozostałych przedsiębiorców.
WAŻNE:
5

w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Ogłoszenie konkursu: 15 grudnia 2015 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 18 stycznia 2016 r.
Zakończenie naboru wniosków: 18 marca 2016 r.
1.2 Poddziałania 2.3.4 o nazwie: „Ochrona własności przemysłowej”
Dofinansowaniu zgodnie z tym pododdziałem będą podlegać w szczególności projekty
dotyczące uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej tj.:
- patentów;
- praw ochronnych na wzory użytkowe;
- praw z rejestracji na wzory przemysłowe;
z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia t.j.
wdrożenia do produkcji lub świadczenia usług np.: wzoru użytkowego poprzez zakup usługi
doradczej, jak również realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca
we wszczętym postępowaniu wystąpi w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a
postępowanie będzie dotyczyć unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy
albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa
ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, podmiotu
konkurencyjnego.
Kwota dofinansowania zgodnie z przyjętą zasadą udzielania funduszy europejskich na
realizację i wdrożenie Programu Operacyjnego w pododdziale 2.3.4 Ochrona własności
przemysłowej zależna jest od wartości projektu.
1) minimalnej i maksymalnej wartości wydatków kwalifikowanych:
a) minimalna planowana wartość projektu 10 000 zł,
b) planowana maksymalna wartość projektu – 1 000 000 zł.
2) intensywność wsparcia:

a) poziom dofinansowania przewidziany w omawianym projekcie, w zależności od
wniosku może sięgać nawet do 50% (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i
miejsce realizacji projektu).
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się MŚP.
Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do
osiągnięcia celów POIR, w szczególności celu poddziałania, którym jest wsparcie MŚP w
procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym,
unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w
celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski, i jej realizacji.
WAŻNE:
Ogłoszenie konkursu: 21 września 2015 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 22 października 2015 r.
Zakończenie naboru wniosków: 31 marca 2016 r.

Konkurs ten podzielony jest na etapy.
Każdy jednak etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym,
ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z
wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w
województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta
czterdzieści tysięcy złotych), natomiast 2) zlokalizowanych w województwach innych niż
mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów pięćset
sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące uzyskania prawa ochrony własności
przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji
wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji
przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej albo realizacji ochrony prawa
własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli

podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu,
prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub
stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z
rejestracji wzoru przemysłowego.
O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni
przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
Dofinansowanie stanowi pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności w zakresie
uzyskania, walidacji i obrony patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z
rejestracji wzorów przemysłowych oraz usług doradczych w zakresie innowacji i usług
wsparcia innowacji lub pomoc de minimis na uzyskanie wstępnego orzeczenia rzecznika
patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego
oraz na pokrycie kosztów ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia w formie zaliczki
wypłaconej na rzecz MŚP udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia KE nr 1407/2013.
Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej zalicza
się koszty:
1. uzyskania i walidacji patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z
rejestracji wzorów przemysłowych tj.:
a) opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór
użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego;
b) pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika obejmujące przygotowanie
dokumentacji

zgłoszeniowej

wynalazku,
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użytkowego
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przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej;
c) pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji
niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego
oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym
lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej.

2. usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych z
przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia, tj.:
a) pokrycie
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postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej,
perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w
przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej, których dotyczy projekt;
b) pokrycie zakupu usług doradczych w zakresie poszukiwania,

określenia,

wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych
partnerów biznesowych zainteresowanych wdrożeniem przedmiotu zgłoszenia,
przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych.
3. pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności
patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego.
4. Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie realizacji ochrony własności przemysłowej
zalicza się koszty obrony patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z
rejestracji wzorów przemysłowych, tj.:
a) pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem postępowania w danej instancji przez
zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym
kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony;
b) opłaty urzędowe za wniesienie pism w postępowaniu;
c) pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji
niezbędnej do prowadzenia postępowania w danej instancji.

2. Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem
kapitału podwyższonego ryzyka"
2.1 Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4
Stock
W ramach Działania 3.1 Poddziałania 3.1.5 dofinansowanie przeznaczone jest na
przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na
rynkach kapitałowych (GPW, New Connect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze
dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst.
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:
1. zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 994 600,00 zł
2. zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 9 005 400,00 zł
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 50% wartości kosztów kwalifikowalnych
projektu.
Maksymalna
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przygotowywana jest dokumentacja):
• na rynek NewConnect 100 000,00 zł;
• na rynek GPW 800 000,00 zł;
• na zagranicznych rynkach regulowanych 800 000,00 zł;
• na rynku Catalyst wprowadzenie obligacji 80 000,00 zł;
• na rynku Catalyst wprowadzenie kolejnej emisji obligacji 60 000,00 zł.
Konkurs ten jest kontynuacją poddziałania 3.3.2 PO IG, które w znacznym stopniu
przyczyniło się do dynamicznego rozwoju rynku New Connect w latach 2009–2013.
Nowością w tym instrumencie będzie otwarcie się na przedsiębiorców zamierzających

finansować rozwój firmy, którzy nie chcą dzielić się swoimi udziałami lub akcjami, a
preferują formułę długu w postaci emisji obligacji. Novum w działaniu jest możliwość
finansowania także wydatków związanych z pozyskaniem ratingu przez przedsiębiorstwa.
Dzięki pozyskaniu ratingu zmniejszeniu ulegnie przyszły koszt pozyskania finansowania
dłużnego, a także zwiększy się wiarygodność polskich firm na rynkach zagranicznych. Celem
działania jest zniesienie głównej bariery w pozyskaniu finansowania z rynków publicznych,
tj. wysokich kosztów przygotowania przedsiębiorstwa do debiutu na parkiecie lub emisji
obligacji. Tym samym przedsiębiorstwa będą miały ułatwiony dostęp do finansowania, a
polskie rynki papierów wartościowych będą zasilane nowymi, dynamicznie rozwijającymi się
przedsiębiorstwami.
Instrument będzie realizowany w trybie konkursowym, skierowany do spółek sektora MŚP
polegający na wsparciu przedsiębiorstwa w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji
do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym lub dłużnym z
rynku GPW, New Connect, zagranicznych rynków regulowanych, rynku obligacji Catalyst.
Maksymalna kwota dofinansowania zróżnicowana będzie w zależności od wyboru rynku
kapitałowego oraz skutecznego pozyskania środków.
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się MŚP.
WAŻNE:
Ogłoszenie konkursu: 9 grudnia 2015 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 12 stycznia 2016 r.
Zakończenie naboru wniosków: 31 marca 2016 r.

