Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące dostępnych w 2018 roku działań w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2014 – 2020.

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
Typ 1 Małe projekty B+R
Data publikacji ogłoszenia: 28.09.2018
Otwarcie naboru wniosków: 30.10.2018
Zamknięcie naboru wniosków: 04.01.2019
Dostępna alokacja środków w ramach konkursu: 1 000 000 €
Maksymalna kwota dofinansowania: 100 000 PLN
Maksymalny poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowalnych projektu
Minimalny wkład własny beneficjenta: 15%
Typ beneficjenta: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa
W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące zakup usług
badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego
produktu/usługi/technologii produkcji/projektu wzorniczego bądź jego/jej przetestowanie.
Wsparcie w konkursie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane we
wskazanych branżach lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych
łańcuchów wartości, realizowane na rzecz wzmacniania inteligentnych specjalizacji
Pomorza Zachodniego.
Wnioskodawca musi być zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
prowadzić działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego, co znajduje
potwierdzenie w jego dokumentach rejestrowych na dzień złożenia pisemnego wniosku o
przyznanie pomocy, tj. siedziba, oddział lub miejsce prowadzenia działalności musi
znajdować się na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Przedmiot projektu musi dotyczyć działalności gospodarczej prowadzonej na terenie
województwa zachodniopomorskiego, tzn. usługa badawczo – rozwojowa świadczona w
ramach projektu związana jest z produktem/usługą, będącą przedmiotem działalności
prowadzonej na terenie województwa lub planowanej do podjęcia.
Wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej może być:




jednostka naukowa
Centrum Transferu Technologii
Spółka celowa w rozumieniu ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym;
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niezależna jednostka stanowiąca akredytowane laboratorium (posiadające akredytację
Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium posiadające siedzibę
na terytorium RP;
przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego

Kryteria premiowane:
 Projekt odpowiada na potrzeby Wnioskodawcy
 Realizacja projektu wpłynie na potencjał rozwojowy Wnioskodawcy
 Innowacyjność względem oferowanych produktów i rynku docelowego
 Prawa własności intelektualnej nie stanowią bariery do wdrożenia rezultatów projektu
 Rozwiązanie posiadające co najmniej VI poziom gotowości technologicznej

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
Typ 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do
wdrożenia w działalności gospodarczej
Data publikacji ogłoszenia: 30.11.2017
Otwarcie naboru wniosków: 02.01.2018
Zamknięcie naboru wniosków: 02.03.2018
Typ beneficjenta: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz partnerstwa naukowo
przemysłowe składające się z co najmniej jednego przedsiębiorstwa oraz co najmniej jednej
jednostki naukowej
Dostępna alokacja środków w ramach konkursu: 12 312 000 €
Maksymalny poziom dofinansowania:
 w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe
o mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%
o średnie przedsiębiorstwa – 60%
o duże przedsiębiorstwa – 50%
 w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe
o mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%
o średnie przedsiębiorstwa – 35%
o duże przedsiębiorstwa – 25%
 w przypadku dofinansowania nienoszącego znamion pomocy publicznej dla jednostek
naukowych będących partnerami w ramach partnerstwa naukowo-przemysłowego na
realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych pod
warunkiem, że projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej:
100%
Maksymalna wartość dofinansowania: 5 000 000 zł
W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów badawczorozwojowych przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności
gospodarczej.
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Wsparcie w naborze kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w
branżach wskazanych w regulaminie konkursu lub branżach bezpośrednio z nimi
powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości, realizowane na rzecz wzmacniania
inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, określonych w Wykazie Inteligentnych
Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, obejmujące badania przemysłowe i
eksperymentalne prace rozwojowe (projekt przewiduje prace B+R co najmniej od II poziomu
gotowości technologicznej) albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt przewiduje prace
B+R co najmniej od VII poziomu gotowości technologicznej).
Konkurs dedykowany jest następującym specjalizacjom:
 wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 zaawansowane wyroby metalowe,
 produkty drzewno-meblarskie,
 opakowania przyjazne środowisku,
 produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 multimodalny transport i logistyka,
 produkty oparte na technologiach informacyjnych.
Kryteria premiowane:
 wpływ projektu na rozwój gospodarki
 wpływ projektu na Strategię Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego
 status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy
 projekt wpłynie na potencjał rozwojowy Wnioskodawcy
 posiadanie odpowiednich zasobów technicznych oraz zespołu badawczego
 poprawa pozycji konkurencyjnej wnioskodawcy
 wybór optymalnych rozwiązań realizacji projektu
 przeprowadzenie analizy ryzyka oraz planu reakcji
 poziom innowacyjności rezultatów projektu
 wpływ projektu na współpracę Wnioskodawcy z lokalnymi i regionalnymi partnerami
gospodarczymi
 zapotrzebowanie rynkowe
 współpraca w partnerstwie w ramach projektu
 zdolność do wdrożenia wyników projektu do własnej działalności gospodarczej
 Prawa własności intelektualnej nie stanowią bariery do wdrożenia rezultatów projektu
 okres realizacji projektu do 18/24/36 miesięcy
 rozwiązanie posiadające co najmniej VII poziom gotowości technologicznej
 rozwiązania przyjazne środowisku, zwiększenie racjonalnego wykorzystania zasobów
oraz stosowanie w przedsiębiorstwie rozwiązań proekologicznych
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Działanie 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w
przedsiębiorstwach
Typ 1 Inwestycje w publiczną infrastrukturę B+R na rzecz przedsiębiorstw
Data publikacji ogłoszenia: 30.11.2017
Otwarcie naboru wniosków: 02.01.2018
Zamknięcie naboru wniosków: 02.03.2018
Typ beneficjenta: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa
Dostępna alokacja środków w ramach konkursu: 5 919 000 €
Maksymalny poziom dofinansowania:
 35% wydatków kwalifikowalnych w przypadku dużych przedsiębiorstw
 45% wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw
 55% wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw
Maksymalna kwota dofinansowania: 5 000 000 PLN
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 500 000 PLN
W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące inwestycje
w infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw podejmowane w obszarze inteligentnych
specjalizacji lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów
wartości, realizowane na rzecz wzmacniania inteligentnych specjalizacji Pomorza
Zachodniego.
Konkurs dedykowany jest następującym specjalizacjom:
 wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 zaawansowane wyroby metalowe,
 produkty drzewno-meblarskie,
 opakowania przyjazne środowisku,
 produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 multimodalny transport i logistyka,
 produkty oparte na technologiach informacyjnych.
Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na
realizacji inwestycji początkowej.
Kryteria premiowane:
 wpływ projektu na rozwój gospodarki regionu
 wpływ projektu na Strategię Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego
 gotowość do realizacji projektu
 wpływ na potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa
 poprawa pozycji konkurencyjnej wnioskodawcy
 zabezpieczenie praw własności intelektualnej
 nowe miejsca pracy w B+R
 wybór optymalnych rozwiązań realizacji projektu oraz analiza ryzyka

70 – 354 Szczecin, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27/14
tel./fax: (091) 4613 081 lub (091) 432 01 60 – 65, www.najdaconsulting.pl, e-mail: office@najdaconsulting.pl








obniżenie poziomu dofinansowania
relacja wydatków na działalność B+R w odniesieniu do całkowitych nakładów
inwestycyjnych
wpływ projektu na współpracę Wnioskodawcy z lokalnymi i regionalnymi partnerami
gospodarczymi
utrzymanie trwałości projektu powyżej 5 lat (3 lat dla MŚP)
rozwiązania przyjazne środowisku, zwiększenie racjonalnego wykorzystania zasobów
oraz stosowanie w przedsiębiorstwie rozwiązań proekologicznych
zastosowanie rozwiązań dostosowujących infrastrukturę do skutków zmian klimatu

Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój
regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji
Typ 1 Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw
Data publikacji ogłoszenia: 28.09.2018
Otwarcie naboru wniosków: 30.10.2018
Zamknięcie naboru wniosków: 04.01.2018
Typ beneficjenta: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Dostępna alokacja w ramach konkursu: 10 000 000 €
Maksymalna kwota dofinansowania: 4 000 000 PLN
Maksymalny poziom dofinansowania:
 45% - średnie przedsiębiorstwa
 55% - mikro i małe przedsiębiorstwa
W ramach działania wspierane będą projekty polegające na wdrażaniu innowacji
produktowych, procesowych i nietechnologicznych przez przedsiębiorstwa
prowadzące inwestycje we wskazanych specjalizacjach. Wsparcie zostanie ukierunkowane na
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez
inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny i wartości niematerialne i prawne
prowadzące do:
 wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi,
 zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
 zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.
Planuje się organizację konkursu dedykowanego poszczególnym specjalizacjom jak również
wybranym obszarom specjalizacji, a także konkursów celowanych, tj. ukierunkowanych na
określoną specjalizację i jednocześnie ukierunkowanych terytorialnie. Powyższa informacja
zostanie podana z dniem publikacji ogłoszenia.
Kryteria premiowane:
 wpływ projektu na rozwój gospodarki regionu
 komplementarność projektu względem innych projektów i Kontraktu Samorządowego
 gotowość do realizacji projektu
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poprawa pozycji konkurencyjnej wnioskodawcy
budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o design
zabezpieczenie praw własności intelektualnej
obniżenie poziomu dofinansowania
wybór optymalnych rozwiązań realizacji projektu oraz analiza ryzyka
stopień innowacyjności projektu
wdrożenie innowacji nietechnologicznej
wdrożenie wyników prac B+R
wpływ na przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego
powstanie nowych miejsc pracy
wpływ projektu na współpracę Wnioskodawcy z lokalnymi i regionalnymi partnerami
gospodarczymi
utrzymanie trwałości projektu powyżej 3lat
wytwarzanie za pomocą nowoczesnych technologii
zastosowanie rozwiązań dostosowujących infrastrukturę do skutków zmian klimatu
doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć

Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze
Specjalnej Strefy Włączenia
Typ 1 Inwestycje przedsiębiorstw
Data publikacji ogłoszenia: 30.04.2018
Otwarcie naboru wniosków: 30.05.2018
Zamknięcie naboru wniosków: 30.07.2018
Typ beneficjenta: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Dostępna alokacja w ramach konkursu: 9 000 000 €
Kwota dofinansowania będzie uzależniona od rzeczywiście utworzonej liczby miejsc pracy:
 10 miejsc pracy – do 2 000 000 PLN dofinansowania
 Powyżej 10 miejsc pracy – do 200 000 PLN za każde kolejne miejsce pracy
Maksymalny poziom dofinansowania:
 45% - średnie przedsiębiorstwa
 55% - mikro i małe przedsiębiorstwa
Wspierane będą przedsięwzięcia, których realizacja prowadzić będzie do wprowadzenia w
przedsiębiorstwie innowacji produktowej bądź procesowej co najmniej na poziomie firmy.
Przedmiotem przedsięwzięć mogą być inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne
maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne czy wdrażanie
nowych rozwiązań technologicznych prowadzących do budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi, zwiększenia
efektywności produkcji przedsiębiorstwa, zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego,
których realizacja prowadzi do stworzenia trwałych miejsc pracy.
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Każde przedsiębiorstwo będzie zobowiązane do utrzymania powstałych miejsc pracy przez co
najmniej podstawowy okres trwałości projektu, tj. przez 3 lata od dnia płatności końcowej na
rzecz beneficjenta. Dodatkowo premiowane będą projekty, w związku z realizacją których
przedsiębiorstwo zobowiąże się do utrzymania trwałości projektu przez okres min. 4 lat od
dnia otrzymania płatności końcowej.
Specjalna Strefa Włączenia:
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Kryteria premiowane:
 Wpływ projektu na rozwój gospodarki regionu
 Komplementarność projektu względem innych projektów i działań podejmowanych
przez samorządy
 Gotowość do realizacji projektu
 Wpływ na poprawę pozycji konkurencyjnej wnioskodawcy
 Utworzenie powyżej 10/15/20/25/30 etatów
 Zastosowanie optymalnych rozwiązań realizacji projektu oraz analiza ryzyka
 Stopień innowacyjności projektu
 wpływ na przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego
 wpływ projektu na współpracę Wnioskodawcy z lokalnymi i regionalnymi partnerami
gospodarczymi
 wnioskodawca będzie realizował działania społecznie odpowiedzialne
 utrzymanie trwałości projektu przez okres 4 lat
 wytwarzanie za pomocą nowoczesnych technologii
 zastosowanie rozwiązań dostosowujących infrastrukturę do skutków zmian klimatu
 doświadczenie wnioskodawcy
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