Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jako podmiot realizujący projekt „Granty na innowacje dla
MŚP” ZIT WrOF, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
(RPO WD 2014-2020),

ogłasza nabór Wniosków o udzielenie Grantu w ramach projektu: „Granty na
innowacje dla MŚP” ZIT WrOF – runda I
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o Grant są przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z
późn. zm.) prowadzący Przedsiębiorstwo, którzy spełniają następujące warunki:
•
•

•

posiadają wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców;
są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia
Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
posiadają siedzibę na terenie jednej z gmin ZIT WrOF, tj.: Gmina Wrocław, Miasta i Gmina
Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica,
Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina
Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Oleśnica, Gmina Wisznia Mała, Gmina Żórawina, Miasto i
Gmina Oborniki Śląskie.

Przedsiębiorca może złożyć tylko jeden Wniosek o udzielenie Grantu.
Zakres usług, które mogą być dofinansowane w ramach projektu (katalog kosztów kwalifikowanych):
•

usługi badawczo-rozwojowe obejmujące badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe,
dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii m.in.: opracowanie nowej lub
udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz
przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu, np.:
o

zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian
procesowych lub nowego projektu wzorniczego; usługa może obejmować: fazę ̨
badań przemysłowych lub prac rozwojowych,

o

wydatki na wykonywanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym
nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej przed
uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej,

o

wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub
ulepszonych rozwiązań.

•

audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc
w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo
–rozwojowej – do 5 % otrzymanego bonu.

Warunki wykonania Usługi:
Usługa badawczo – rozwojowa musi być realizowana w jednym z poniższych obszarów, określonych
w załączniku do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011–2020 pn.: „Ramy strategiczne na rzecz
inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”:
•
•
•
•
•
•

Branża chemiczna i farmaceutyczna,
Mobilność przestrzenna,
Żywność wysokiej jakości,
Surowce naturalne i wtórne,
Produkcja maszyn, urządzeń, obróbka materiałów,
Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (ICT).

Usługa badawcza musi być obligatoryjnym przedmiotem Grantu, a audyt może wystąpić jedynie jako
jeden z jego elementów. Celem Usługi nie może być działanie rutynowe lub dotyczące okresowych
zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług
oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.
Wykonawca Usługi badawczo – rozwojowej:
Wykonawcami Usługi mogą być wyłącznie jednostki naukowe wymienione w art. 2 pkt 9 lit. a-f
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 Nr 96 poz. 1620 z
późń. zm.) tj.:
a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572 i 1311),
c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079 i 1311),
d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e) Polska Akademia Umiejętności,
f) inne jednostki organizacyjne niewymienione w lit. a–e, posiadające siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej,
będące
organizacjami
prowadzącymi
badania
i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1).
Wysokość dofinansowania:
Środki przeznaczone na dofinansowanie Grantów w rundzie pierwszej wynoszą: 682 762,50 PLN.

Maksymalna wartość Grantu dla jednego przedsiębiorstwa w I rundzie naboru wynosi 50 tys. PLN,
przy maksymalnym dofinansowaniu do 85% wartości wydatków kwalifikowanych.
Na wartość całkowitą Usługi składać się będzie:
1) dofinansowanie w postaci Grantu w wysokości do 85% wartości wydatków kwalifikowanych;
2) wkład Wnioskodawcy, stanowiący jego środki własne w wysokości minimum 15% wartości
wydatków kwalifikowanych oraz podatek VAT.
Wydatki dotyczące Projektu mogą być ponoszone przez Wnioskodawcę w okresie od podpisania
Umowy o udzielenie Grantu, przez okres 7 miesięcy od dnia podpisania Umowy z zastrzeżeniem, iż
termin zakończenia realizacji Usługi, płatności za Usługę i złożenia Wniosku o refundację nie może
być późniejszy niż 30 czerwca 2019 r. Wydatki ponoszone przed podpisaniem Umowy o udzielenie
Grantu będą uznane za niekwalifikowane.
Grant będzie wypłacany w formie refundacji. Wsparcie udzielone przedsiębiorcy w formie Grantu,
stanowi pomoc de minimis.
Etapy procedury przyznawania Grantu:
Etap 1. Ogłoszenie naboru Wniosków o udzielenie Grantu;
Etap 2. Konsultacje i doradztwo udzielane Grantobiorcom;
Etap 3. Przyjmowanie Wniosków o udzielenie Grantu;
Etap 4. Ocena Wniosków o udzielenie Grantu;
Etap 5. Opublikowanie listy Grantobiorców;
Etap 6. Podpisanie Umowy o przyznanie Grantu;
Etap 7. Realizacja Projektu przez Grantobiorcę;
Etap 8. Złożenie i zweryfikowanie Wniosku o refundację
Etap 9. Wypłata Grantu na rzecz Grantobiorcy.
Szczegółowe zasady naboru określa Regulamin konkurs pt. „Granty na innowacje dla MŚP” (ZIT
WrOF)
Regulamin oraz wzory dokumentów aplikacyjnych są dostępne na stronie internetowej projektu:
www.inqube.pl oraz w Biurze Projektu.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w wersji papierowej osobiście, pocztą lub kurierem do Biura
Projektu:
Budynek DCINiE (budynek biblioteki), biuro nr 1
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

Termin naboru Wniosków: od godz. 8.00 dnia 29.06.2018 do godz. 15.00 dnia 30.09.2018 r.
Za datę złożenia Wniosku do Grantodawcy uznaje się datę wpływu Wniosku w wersji papierowej do
biura Projektu.
Weryfikacja wniosków będzie odbywała się na bieżąco. O kolejności oceny wniosków decyduje
kolejność ich złożenia. Nabór może być zamknięty lub zawieszony przed terminem, jeżeli zostanie
wyczerpana pula środków przeznaczona na nabór.
Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają:
Anna Ziarko – kierownik projektu
tel. 71 36 90 681, e-mail: anna.ziarko@ue.wroc.pl
Natalia Fuczko
tel. 71 36 80 858, e-mail: natalia.fuczko@ue.wroc.pl
Pytania dotyczące naboru można składać także mailowo na adres: uip@ue.wroc.pl lub bezpośrednio
w Biurze Projektu:
Budynek DCINiE (budynek biblioteki), biuro nr 1
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

