
 
 

 

 

 

FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ – VOUCHER BADAWCZY 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA 

 

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. planuje realizację Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – 
Voucher Badawczy” (dalej: FBiW-VB). Projekt realizowany jest w partnerstwie czterech instytucji otoczenia 
biznesu z regionu, które tworzą Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. – jako Lider Projektu oraz 
„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców, Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu i Polskie 
Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy – jako Partnerzy.  

 

 

1. NA CO BĘDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE? 

W ramach FBiW-VB udzielane będzie wsparcie na zakup prac badawczo-rozwojowych zakupionych od 
jednostek naukowych na warunkach pełnej konkurencji. 

Efektem realizacji przedsięwzięcia musi być innowacja procesowa lub innowacja produktowa. 

 

2. KTO BĘDZIE MÓGŁ UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE? 

O wsparcie w ramach FBIW-VB będą mogli się ubiegać wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność 
gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego. 

Wsparcie będzie udzielane wyłącznie mikro, małym oraz średnim przedsiębiorcom. 

 

3. JAKIE SĄ PODSTAWOWE WARUNKI UZYSKANIA WSPARCIA? 

Warunkiem otrzymania wsparcia w ramach FBiW-VB będzie komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana 
jako wdrożenie wyników prac B+R we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie 
licencji lub sprzedaż wyników przedsięwzięcia w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej 
innego przedsiębiorcy. 

Przerwanie realizacji przedsięwzięcia oraz rezygnacja z wdrożenia wyników prac B+R nie będzie skutkować 
koniecznością zwrotu środków wyłącznie w przypadku, gdy w trakcie realizacji prac B+R okaże się, że dalsze 
prace nie doprowadzą do osiągnięcia zakładanych wyników, bądź gdy wdrożenie okaże się bezcelowe z 
ekonomicznego punktu widzenia. 

Wszystkie przedsięwzięcia będą musiały wpisywać się w inteligentne specjalizacje regionu. 

Wnioskodawcy realizujący przedsięwzięcia będą zobowiązani do zakupu usług zewnętrznych w warunkach 
pełnej konkurencji, w tym do upubliczniania treści zapytań ofertowych oraz informacji o ich 
rozstrzygnięciu. 

Okres realizacji przedsięwzięć będzie wynosił do 6 miesięcy od momentu podpisania umowy o powierzenie 
grantu. 

 

 



 
 

 

 

4. JAKA JEST WYSOKOŚĆ WSPARCIA? 

W ramach FBiW-VB wsparcie będzie udzielane na przedsięwzięcia, w których wydatki kwalifikowalne będą 
wynosiły nie mniej niż 20.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł. 

Maksymalny poziom wsparcia nie może być wyższy niż 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem. 

Wartość wsparcia udzielonego na realizację przedsięwzięcia wynosi maksymalnie 80.000,00 zł. 

 

5. W JAKIEJ FORMIE I KIEDY BĘDZIE MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE? 

O wsparcie finansowe w ramach FBiW-VB będzie można się ubiegać na zasadzie otwartego i publicznego 
konkursu. 

Konkurs zostanie ogłoszony przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji. 

Planowane są dwa nabory wniosków o dofinansowanie: we wrześniu 2017 r. oraz w IV kwartale 2017 r. 
Istnieje możliwość uruchomienia III tury naboru wniosków w I kwartale 2018 r., niemniej jest ona 
uzależniona od niewykorzystania alokacji przeznaczonej na wcześniejsze dwie tury naborów wniosków. 

Konkurs będzie składał się z jednego etapu, tj. składania wniosków. Wnioski o dofinansowanie będą 
przygotowywane i uzupełniane przez wnioskodawców na elektronicznych formularzach. 

 

6. SKĄD CZERPAĆ INFORMACJE? 

Informacje dotyczące FBIW-VB, w tym terminy spotkań informacyjnych oraz naborów wniosków o 
dofinansowanie, umieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej: www.kpai.pl. 

Zapytania w kwestiach dotyczących konkursu można zgłaszać na adres: vb@kpai.pl. 

 

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielać będą wyznaczone osoby: 

1) Ze strony KPAI: 

Magdalena Anczewska, tel. 690 960 494, email: m.anczewska@kpai.pl; 

Piotr Skiczak, tel. 690 960 743, email: p.skiczak@kpai.pl; 

2) Ze strony PPiK: 

Lech Światły, tel. 661 528 009, email: swiatly@pracodawcy.info.pl; 

Grażyna Prażuch, tel. 605 900 626, email: prazuch@pracodawcy.info.pl; 

3) Ze strony IPH: 

Ilona Zduńska, tel. 56/658 62 90, email: zdunska@iph.torun.pl; 

Marta Kazimierska, tel. 56/658 62 90, email: kazimierska@iph.torun.pl; 

4) Ze strony PTE: 

Magdalena Kruk, tel. 511 140 227, email: kruk@pte.bydgoszcz.pl; 

Agnieszka Kahlau, tel. 52 322 90 62, email: kahlau@pte.bydgoszcz.pl. 

http://www.kpai.pl/
mailto:vb@kpai.pl

