AKREDYTOWANY OŚRODEK INNOWACJI
Instytut Doradztwa Sp. z o.o. świadczy szeroki pakiet usług
proinnowacyjnych, mających na celu podniesienie konkurencyjności
przedsiębiorstw.
Posiadamy akredytację Ministerstwa Rozwoju w zakresie świadczenia usług doradztwa
proinnowacyjnego oraz usług wsparcia innowacji. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty pisania
i rozliczania wniosków oraz realizacji projektów Obecnie trwają nabory wniosków dla firm z sektora
MŚP na doradztwo połączone z inwestycjami.

2.3.1 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP,
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój .

nabór od 10-04-2018 do 25-10-2018
4 rundy naboru:
I runda od 10.04.2018 do 31.05.2018,
II runda od 1.06.2018 do 31.07.2018,
III runda od 1.08.2018 do 30.09.2018,
IV runda od 1.10.2018 do 25.10.2018
Kto może składać wnioski?
 MŚP
 Konkurs przeznaczony wyłącznie dla projektów realizowanych poza województwem
mazowieckim. Siedziba firmy musi być zlokalizowana poza województwem
mazowieckim.
Na co?












dokumentacja techniczna
sprzęt informatyczny
środki trwałe
urządzenia
maszyny
usługi doradcze
usługi zewnętrzne
wartości niematerialne i prawne
oprogramowanie
audyt zewnętrzny
usługi

AKREDYTOWANY OŚRODEK INNOWACJI
Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usługi proinnowacyjnej
wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze
technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy.
Usługa musi być świadczona przez akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju instytucje
otoczenia biznesu.
W ramach projektu dofinansowane będą:
- usługi doradcze w zakresie innowacji:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

analizy alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji;
uszczegółowienia i oceny wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji;
przygotowania szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej
innowacji;
identyfikacji i mapowania kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem
innowacji, ich modyfikacji i optymalizacji;
poszukiwania i nawiązania kontaktu z dostawcą technologii;
pomocy w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej niezbędnej do
wdrożenia innowacji;
pomocy w procesie przygotowania lub przeprowadzenia negocjacji z dostawcą technologii;
doradztwa w procesie przygotowania umowy zakupu technologii pomiędzy dostawcą i
odbiorcą technologii;
analizy ryzyka wdrożenia innowacji;
doradztwa i pomocy w opracowaniu i przeprowadzeniu pilotażowego wdrożenia innowacji;
doradztwa, pomocy i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji;
monitorowania i oceny efektów wdrożenia innowacji;
analizy wpływu wdrożenia technologii na środowisko naturalne;
doradztwa w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw
własności intelektualnej, badania stanu techniki i czystości patentowej;
opracowania strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem
wdrożenia innowacji;
doradztwa w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji;
pozostałego uzasadnionego doradztwa niezbędnego do wdrożenia innowacji
technologicznej.

- usługi doradcze w zakresie usług wsparcia innowacji:
1)
2)
3)
4)

udostępniania przestrzeni biurowej;
udostępniania banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku;
udostępniania laboratoriów;
znakowania, testowania i certyfikacji jakości;

AKREDYTOWANY OŚRODEK INNOWACJI
Dodatkowo dofinansowaniu mogą podlegać koszty realizacji inwestycji związanej z
wdrożeniem innowacji technologicznej:
1) inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z
założeniem nowego zakładu;
2) inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane ze
zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu;
3) inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z
dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio
nieprodukowanych w zakładzie;
4) inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z
zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu,

przy czym w przypadku, gdy projekt dotyczy wdrożenia jedynie innowacji
produktowej, dopuszczalnymi formami inwestycji początkowej są tylko inwestycja w
rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem
nowego zakładu oraz inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości
niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez
wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych usług proinnowacyjnych wynosi 500 000 PLN
Natomiast maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla inwestycji nie może
przekraczać dwukrotności łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych usług doradczych w
zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji (maksymalnie 1 mln PLN).
Maksymalna intensywność dofinansowania dla usług proinnowacyjnych wynosi:
- 70% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy
na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie,
50%
kosztów
kwalifikowalnych
dla
pozostałych
przedsiębiorców;
natomiast dla inwestycji jest zgodna z mapą pomocy regionalnej.
Okres realizacji projektu nie może przekraczać 36 miesięcy i musi się zakończyć
wprowadzeniem produktu/usługi na rynek, za wyjątkiem produktów/usług wymagających
przed wprowadzeniem na rynek certyfikacji, której możliwość uzyskania przekracza 36 m-cy.

AKREDYTOWANY OŚRODEK INNOWACJI
Do kosztów kwalifikowanych w zakresie inwestycji zalicza się
koszty:
- nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż grunty oraz nieruchomości
- nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz
innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego
pomoc,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z
projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji
projektu
W przypadku projektów dotyczących realizacji inwestycji początkowej związanej z
dywersyfikacją produkcji istniejącego zakładu, łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o
których mowa w ust. 8, musi przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie
wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie
prac.

PRZYKŁADOWE WYLICZENIE KWOTY DOTACJI

Usługi proinnowacyjne
- przy intensywności 70% k.usług
proinnowacyjnych
min.35 tys PLN / max 350 tys PLN

Regionalna pomoc inwestycyjna
- przy min. 100 tys PLN kosztów inwestycji
min.25 tys PLN (20 tys PLN) – 70 tys PLN
- przy max 1mln PLN kosztów inwestycji
max.250 tys PLN (200 tys PLN) – 700 tys
PLN

- przy intensywności 50% k.usług
proinnowacyjnych
min.25 tys PLN / max 250 tys PLN

FORMA DOTACJI:
Refundacja / zaliczki (max 40% dotacji)

AKREDYTOWANY OŚRODEK INNOWACJI
DODATKOWE PUNKTY:
Wdrażanie dodatkowo innowacji organizacyjnych lub marketingowych
Wdrożenie innowacji organizacyjnej lub marketingowej nie podlega dofinansowaniu i musi
nastąpić nie później niż w dni zakończenia Projektu, a nowe metody
marketingowe/organizacyjne muszą być faktycznie wykorzystywane w działalności
Wnioskodawcy:
0,5 pkt – dot. wdrożenia innowacji marketingowej albo organizacyjnej
1 pkt – dot. wdrożenia innowacji marketingowej i organizacyjnej
WSKAŹNIKI PRODUKTU (zależne od specyfiki projektu)
1.
2.
3.
4.
5.

Liczba wprowadzonych innowacji
Liczba wprowadzonych innowacji produktowych
Liczba wprowadzonych innowacji procesowych
Liczba wprowadzonych innowacji marketingowych/organizacyjnych
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M (nieobowiązkowy)

Rezultatem realizacji projektu musi być wdrożenie innowacji technologicznej rozumianej
jako innowacja produktowa lub procesowa opracowana na podstawie lub z wykorzystaniem
technologii. Innowacja technologiczna musi dotyczyć wprowadzenia na rynek lub
faktycznego wykorzystania w działalności Wnioskodawcy:
- produktu lub procesu nowego pod względem technologicznym lub
- produktu lub procesu znacząco udoskonalonego technologicznie.
W ramach projektu wykorzystywane mogą być następujące rodzaje technologii:
- technologia objęta ochroną praw własności przemysłowej,
- technologia w formie wyników prac rozwojowych lub badań przemysłowych,
- technologia w formie nieopatentowanej wiedzy technicznej.

