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TORUŃ, 04.09.2017 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu wewnętrznego KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach FBiW 

 

 

 

LISTA WYDATKÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OBJĘCIA WSPARCIEM 

W RAMACH FUNDUSZU BADAŃ I WDROŻEŃ 

 

 

 

 

 

Dokument przygotowany przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością w związku z realizacją Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach 

Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 

Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów 

badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020 
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MODUŁ 1. PROWADZENIE PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA 
 
Dofinansowanie przyznawane jest na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania 
przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1075) 
 

Maksymalna intensywność pomocy do 80% po spełnieniu dodatkowych warunków 

 
Intensywność pomocy dla poszczególnych przedsięwzięć nie przekracza: 

a) 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych; 

b) 25 % kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku eksperymentalnych prac 
rozwojowych. 

 

Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można 
zwiększyć do maksymalnie 80 % kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem w następujący sposób: 

a) o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw oraz o 20 punktów procentowych w 
przypadku małych przedsiębiorstw; 

b) o 15 punktów procentowych, jeżeli wyniki przedsięwzięcia są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za 
pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego. 

 
Podmiot Badania przemysłowe Zwiększenie ↑ 

(warunkowe) 
Prace Rozwojowe Zwiększenie ↑ 

(warunkowe) 

Mikro i Małe 70% 80% 45% 60% 

Średnie 60% 75% 35% 50% 

Inne 50% 65% 25% 40% 

 

UWAGA: Rozróżnienie zakresów rzeczowych badań przemysłowych i prac rozwojowych 
będzie podlegać szczególnej ocenie ekspertów 

 
 
 
WYDATKI KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO OBJĘCIA WSPARCIEM: 
 
1) koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim 
są oni zatrudnieni przy danym przedsięwzięciu. Z zakresu pozostałych pracowników pomocniczych 
wyłączone są osoby niezatrudnione bezpośrednio przy realizacji prac badawczo-rozwojowych, np. 
personel administracyjny czy rozliczający przedsięwzięcie; 

2) koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby 
przedsięwzięcia. Jeśli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby przedsięwzięcia przez cały 
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okres ich użytkowania, za koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem uznaje się tylko koszty 
amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji przedsięwzięcia obliczone na podstawie powszechnie 
przyjętych zasad rachunkowości. Przedmiotowe koszty nie mogą przekraczać 20% kosztów 
kwalifikujących się do objęcia wsparciem przedsięwzięcia. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze 
lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
przedmiotowe koszty nie mogą stanowić kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem; 

3) koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych 
na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty 
doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby przedsięwzięcia. Koszty 
doradztwa i równorzędnych usług nie mogą przekraczać 10% kosztów kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem przedsięwzięcia; 

4) koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, niezbędnych do prowadzenia prac badawczo-
rozwojowych, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji przedsięwzięcia. Przedmiotowe koszty nie 
mogą przekraczać 10% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem przedsięwzięcia. 

 

UWAGA: Proponowana lista wydatków stanowi jedynie maksymalny katalog wydatków 
kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach FBiW. Dla każdego przedsięwzięcia wydatki 
kwalifikujące się do objęcia wsparciem zostaną przyjęte indywidualnie i będą wynikać z zakresu 
przedmiotowego i celowego przedsięwzięcia. Oznacza to, iż nie jest możliwe rozszerzenie poniższego 
katalogu, natomiast w efekcie przeprowadzonej oceny przedsięwzięcia możliwe jest zawężenie 
proponowanych kategorii wydatków jedynie do faktycznie niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia. 
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MODUŁ 2. BON NA PATENT 
 
Dofinansowanie przyznawane jest na zasadach określonych w rozporządzenie Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488) 
 

Maksymalna intensywność pomocy do 85% 

 
 
WYDATKI KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO OBJĘCIA WSPARCIEM: 
 
1) koszty 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, wzoru użytkowego lub wzoru 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) koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych z przygotowaniem 
do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia, tj.: 

a) pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych i technicznych dotyczących przedmiotu 
zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw 
rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami 
własności przemysłowej, których dotyczy przedsięwzięcie. 

 

UWAGA: Proponowana lista wydatków stanowi jedynie maksymalny katalog wydatków 
kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach FBiW. Dla każdego przedsięwzięcia wydatki 
kwalifikujące się do objęcia wsparciem zostaną przyjęte indywidualnie i będą wynikać z zakresu 
przedmiotowego i celowego przedsięwzięcia. Oznacza to, iż nie jest możliwe rozszerzenie poniższego 
katalogu, natomiast w efekcie przeprowadzonej oceny przedsięwzięcia możliwe jest zawężenie 
proponowanych kategorii wydatków jedynie do faktycznie niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia. 

 
 


