FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. planuje realizację nowej edycji projektu „Fundusz Badań
i Wdrożeń”. Projekt realizowany jest w partnerstwie dwóch instytucji otoczenia biznesu z regionu, które
tworzą Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. – Lider projektu oraz Toruńska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. – Partner.
Poniżej prezentujemy podstawowe założenia projektu:
1. Na co będzie można uzyskać wsparcie?
W ramach Funduszu Badań i Wdrożeń przewiduje się utworzenie dwóch modułów wsparcia:



moduł 1 – wsparcie na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa,
moduł 2 – wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej (tzw. bon na patent).

W ramach modułu 1 prace badawczo-rozwojowe będą mogły być realizowane samodzielnie przez
przedsiębiorstwa, a także na podstawie umowy z podmiotem zewnętrznym na warunkach pełnej
konkurencji.
W przypadku modułu 2 przewiduje się dofinansowanie kosztów uzyskania i walidacji patentów, praw
ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, a także kosztów usług
doradczych.
2. Kto będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie?
O wsparcie w ramach „Funduszu Badań i Wdrożeń” będą mogli się ubiegać wyłącznie przedsiębiorcy
prowadzący działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.
W ramach modułu pierwszego wsparcie będzie udzielane mikro, małym oraz średnim przedsiębiorcom
(dalej MŚP), ale także dużym przedsiębiorstwom w przypadku zapewnienia dyfuzji wyników prowadzonych
prac B+R do gospodarki regionu oraz w przypadku przedsięwzięć przewidujących współpracę z MŚP lub
organizacjami pozarządowymi. Bon na patent (moduł 2) skierowany jest natomiast wyłącznie do MŚP.
3. Jakie są warunki uzyskania wsparcia?
Warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach FBiW będzie komercjalizacja wyników prac B+R,
rozumiana jako wdrożenie wyników prac B+R we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub
udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej
innego przedsiębiorcy.
Przerwanie realizacji projektu 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 od momentu podpisania umowy na realizację przedsięwzięcia nie może być
dłuższy:



w ramach modułu 1 niż 9 miesięcy,
w ramach modułu 2 niż 6 miesięcy.

4. Jaka jest wysokość dofinansowania?
W ramach modułu 1 wsparcie będzie udzielane na przedsięwzięcia, w których wydatki kwalifikowalne będą
wynosiły nie mniej niż 100.000 zł i nie więcej niż 3.750.000 zł. Maksymalna wysokość wsparcia będzie
wynosić 3.000.000 zł, a poziom dofinansowania - 80%.
W przypadku modułu 2 wydatki kwalifikowalne będą wynosiły nie mniej niż 10.000 zł i nie więcej niż 80.000
zł. Wysokość wsparcia udzielanego w ramach modułu będzie wynosiła maksymalnie 68.000 zł, a
maksymalny poziom dofinansowania - 85 %.
5. W jakiej formie i kiedy będzie można ubiegać się o wsparcie?
O wsparcie finansowe w ramach FBiW będzie można się ubiegać na zasadzie konkursu.
Konkurs zostanie ogłoszony przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji.
W ramach modułu 1 planowany jest jeden nabór wniosków o dofinansowanie w październiku 2017 r. W
przypadku bonu na patent planowane są dwa nabory wniosków o dofinansowanie: w IV kwartale 2017 r.
oraz w II kwartale 2018 r.
Konkurs w przypadku modułu 1 będzie składał się z dwóch etapów: preselekcji oraz składania wniosków.
W module 2 przewidziany jest wyłącznie jeden etap, tj. składanie wniosków. Wnioski o dofinansowanie
będą przygotowywane i uzupełniane przez wnioskodawców na elektronicznych formularzach.
6. Skąd czerpać informacje?
Informacje dotyczące FBIW, 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: fbiw@kpai.pl.
Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielać będą wyznaczone osoby:
1) Ze strony KPAI:
Jakub Jaźwiec, tel. 690 960 028, email: j.jazwiec@kpai.pl;
Joanna Zasztowt, tel. 690 960 994, email: j.zasztowt@kpai.pl.
2) Ze strony TARR:
Małgorzata Kornand – tel. (56) 699 54 47, email: malgorzata.kornand@tarr.org.pl;
Justyna Urbanowicz – tel. (56) 699 54 48, email: justyna.urbanowicz@tarr.org.pl.

