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BIULETYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ 
AGENCJI INNOWACJI

Fundusz Badań i Wdrożeń

MIARĄ NASZEGO SUKCESU  
jest sukces firm, które wspieramy

Rozmowa z Maciejem Krużewskim, prezesem Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji Sp. z o.o.

Dlaczego innowacyjność?
Proszę wybaczyć, ale odpo-
wiem pytaniem: a dlaczego 
konkurencyjność? Dlaczego 
rozwój? A w efekcie: dla-
czego wyższy poziom życia 
w naszych małych ojczy-
znach? Jeśli przyjąć - a mam 
nadzieję, że nie ma co do 
tego sporu - że przyszłość 
regionu wyznaczy siła jego 
przedsiębiorców i potencjał 
gospodarki, to innowacyj-
ność jest tu kluczowa. 

To taki specyficzny plac 
budowy, na którym można 
osiągnąć wymierne efekty, 
ale... końca pracy nie wi-
dać.
Otóż to. Z jednej strony 
przyznane już przedsiębior-
com granty, w tym także te 
pozwalające sfinansować 
badania ich projektów na 
uczelniach, dowodzą, że 

udaje nam się kojarzyć te 
dwa najważniejsze dla roz-
woju gospodarki ogniwa. 
Jednocześnie jednak wciąż 
pracujemy nad akceptacją 
tej symbiozy przez wszyst-
kie strony. Uczelnie i na-
ukowcy muszą zrozumieć, 
że dydaktyka i nauka przez 
wielkie „N” dziś już nie wy-
starczają. Potrzebne jest 
przełożenie ich działalności 
na biznes. Innowacją nie 
jest sam zakup maszyny, 
który miałaby pomóc sfi-
nansować KPAI Sp. z o.o., 
ale projekt i przede wszyst-
kim produkt na tej maszynie 
wytworzony. Z każdym ro-
kiem właściciele firm coraz 
lepiej rozumieją, że trzeba 
inwestować w działy badaw-
cze, by móc za jakiś czas zdy-
wersyfikować swoją działal-
ność. I to się dokonuje, także 
z naszym udziałem. Pomysły 

zamieniane są w projek-
ty, przeprowadza się testy, 
przygotowuje prototypy, 
sprawdza potencjalne za-
interesowanie odbiorców, 
poprawia się ewentualne 
błędy, uruchamia produkcję 
i w końcu wprowadza usługę 
czy produkt na rynek. 

Wielu przedsiębiorców, 
zwłaszcza małych, ta wła-
śnie ewentualność znie-
chęca do inwestowania 
w innowacje... 
Dlatego skrupulatnie spraw-
dzamy ryzyko każdego pro-
jektu zgłaszanego do kon-
kursów organizowanych 
przez KPAI Sp. z o.o. Finan-
sujemy nie same badania, 
a badania, które zakończą 
się wdrożeniem. I innowa-
cje, a nie pozory innowacji, 
bo naszym podstawowym 
celem nie jest wydatkowa-

nie pieniędzy z RPO, ale 
realne pobudzanie rozwo-
ju. We wtorek podpisaliśmy 
warte w sumie 6,5 mln zł 
umowy na 85 voucherów ba-
dawczych dla 59 firm. Wnio-
sków było ponad 200. Sami 

docieramy do kolejnych 
naszych partnerów, czasem 
oni znajdują nas, wszystkim 
dziękujemy za tę współpracę 
i zachęcamy do aplikowania 
w kolejnych, planowanych 
jeszcze tej jesieni, naborach. 

Jak mierzycie zwrot tych 
inwestycji?
Jest nim każdy rynkowy suk-
ces firmy poprzedzony naj-
pierw oceną potencjału jej 
projektów, a potem wsparciu 
przez KPAI Sp. z o.o. 

Więcej na stronie www.kpai.pl

PROMOCJA 008650873
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WSPARCIE DLA FIRM  
na badania i wdrożenia

Fundusz Badań i Wdrożeń to 
projekt grantowy realizowa-
ny na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego. 
Dotyczy budowy i rozwoju 
systemu innowacji oraz pro-
gramu bezzwrotnego wspar-
cia finansowego dla biznesu. 
Już w najbliższym czasie 
planowane są nowe nabory.

Celem Funduszu Badań i Wdrożeń 
jest zwiększenie konkurencyjności 
przedsiębiorstw w naszym regionie. 
Zakładanym efektem realizacji pro-
jektu jest wzrost poziomu współpracy 
sektora przedsiębiorstw z wyspecjali-
zowanymi jednostkami badawczymi 
i wykorzystanie wyników prac ba-
dawczo-rozwojowych do celów ko-
mercyjnych. Wsparcie z FBiW można 
uzyskać w ramach dwóch modułów. 

WSPARCIE W DWÓCH 
MODUŁACH
Moduł 1 nosi nazwę „Prowadzenie 
prac badawczo-rozwojowych przez 
przedsiębiorstwa” i  obej muje  badania 
przemysłowe oraz eks perymentalne 
prace rozwojowe lub ich dowolne 
połączenie. Otrzymanie wsparcia na 
prowadzenie badań pod stawowych, 
należących do domeny naukowej,  jest 
w tym projekcie wykluczone.

Z kolei moduł 2 - „Bon na patent” 
- oznacza pokrycie kosztów związa-
nych ze zgłoszeniem do właściwego 
organu wynalazku, wzoru użytkowe-

go lub wzoru przemysłowego w celu 
uzyskania ochrony przyznawanej 
przez krajowe, regionalne, unijne lub 
międzynarodowe organy ochrony 
własności przemysłowej, a także pro-
wadzenie analiz czystości patentowej.

W ramach modułu 1 o wsparcie 
mogą ubiegać się: przedsiębiorcy na-
leżący do sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw, a duże przedsię-
biorstwa mogą aplikować, wyłącznie 
pod warunkiem zapewnienia dyfuzji 
wyników prowa dzonych prac do go-
spodarki regio nu oraz w przypadku 
przedsięwzięć przewidujących współ-
pracę z małymi i średnimi przedsię-
biorcami lub orga nizacjami pozarządo-
wymi. W ramach modułu 2 o wsparcie 
mogą wnioskować przedsiębiorcy na-
leżący do sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Zakres podmiotowy wsparcia dla 
grantobiorców w ramach modułu 1 to 
prowadzenie prac badawczo-rozwo-
jowych przez przedsiębiorstwa. Może 
on obejmować przedsięwzięcia o war-
tości wsparcia na jedno przedsiębior-
stwo nie wyższej niż wyrażona w zło-
tych równowartość 200 tys. euro.

Maksymalna pomoc w ramach mo-
dułu 1 może wynieść nie więcej niż 
80 proc. wartości wydatków kwali-
fikujących się do objęcia wsparciem. 
Intensywność wsparcia dla przedsię-
wzięcia stanowić będzie określony 
procent wydatków kwalifikowalnych, 
w oparciu o wymogi właściwych roz-
porządzeń określających podstawy 
prawne przyznania wsparcia.

NABORY ZAKOŃCZONE 
SUKCESEM
4 września 2017 r. ogłoszono nabór 
formularzy preselekcyjnych w ramach 
modułu 1. Z kolei nabór wniosków 
o dofinansowanie w ramach modu-
łu 2 prowadzony był od 5 do 31 paź- 
dziernika 2017 r. W czasie naboru 
na moduł 1 wpłynęło 71 formularzy 
preselekcyjnych. Etap oceny w ra-
mach modułu 1 pozytywnie przeszło 
68 przedsięwzięć. W styczniu 2018 r. 
prowadzony był nabór wniosków 
o dofinansowanie dla Wnioskodaw-
ców, którzy otrzymali pozytywną 
ocenę preselekcyjną. Ostatecznie 
wpłynęło 56 wniosków o dofinanso-
wanie, a ocenę formalną pozytywnie 

przeszło 46 przedsięwzięć. Ocenę 
merytoryczną wniosków o dofinanso-
wanie pozytywnie przeszło 31 przed-
sięwzięć złożonych przez 27 przedsię-
biorców, z którymi 20 czerwca 2018 r. 
w Urzędzie Marszałkowskim oficjal-
nie podpisano umowy. Kolejny nabór 
w ramach modułu 2 był prowadzo-
ny w kwietniu 2018 r. Z 6 złożonych 
wniosków o dofinansowanie każdy 
otrzymał pozytywną ocenę meryto-
ryczną, a z Grantobiorcami podpisano 
umowy. Umowy o powierzenie grantu 
w ramach projektu „Fundusz Badań 
i Wdrożeń” podpisane zostały na łącz-
nie ponad 16 mln zł.

NIEZWYKŁE REALIZACJE
Dzięki wsparciu z FBiW przedsię-
biorcy z naszego województwa mogli 
zrealizować niezwykłe, często za-
pierające dech w piersiach projekty. 
Przykładem może być choćby projekt 
spółki VITROFLORA Grupa Podru-

centów, polegający na opracowaniu 
technologii połączonego procesu akli-
matyzacji i ukorzeniania in vivo roślin 
pochodzących z rozmnażania w kul-
turach tkankowych in vitro. Wrażenie 
robi również projekt pt. „Opracowa-
nie w drodze prac B+R innowacyjnej 
technologii produkcji dekoracji świe-
cowych zapachowych w pojemnikach 
prototypowanych technologią druku 
3D” realizowany przez spółkę Youart-
me czy też przedsięwzięcie pn. „Kom-
fortowe zautomatyzowane wyjście na 
dachy płaskie z funkcją doświetlenia 
pomieszczenia” realizowane przez 
firmę Bausan Aluminium.

Ważna informacja dla przedsię-
biorców: już w najbliższym czasie 
planowane są nowe nabory w ramach 
projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń”. 
Wkrótce wszystkie niezbędne infor-
macje znajdą się na naszej stronie in-
ternetowej www.kpai.pl. Serdecznie 
zapraszamy!

Alokacja na udzielanie 
wsparcia w ramach 

modułu 1  
„Prowadzenie prac 

badawczo-rozwojowych 
przez przedsiębiorstwa”  

w ramach kolejnego 
naboru wynosi

ponad 26 mln zł

Alokacja na udzielanie 
wsparcia w ramach 

modułu 2  
„Bon na patent” wynosi  

ponad 2 mln zł
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W ramach FBiW wsparcie może być udzielone przedsiębior-
com prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium 
województwa kujawsko-pomorskiego, potwierdzoną stosow-
nym wpisem do właściwego rejestru (KRS lub CEIDG), ma-
jącym siedzibę lub oddział albo adres głównego miejsca 
prowadzenia działalności (w przypadku osób fizycznych)  
na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

DLA KOGO WSPARCIE? 

Projekt firmy Youartme Sp. z o. o.:  
„Opracowanie w drodze prac B+R innowacyjnej 
technologii produkcji dekoracji świecowych 
zapachowych w pojemnikach prototypowanych 
technologią druku 3D”

Projekt firmy VITROFLORA Grupa Producentów Sp. z o.o.:  
„Opracowanie technologii połączonego procesu aklimatyzacji  
i ukorzeniania in vivo, roślin pochodzących z rozmnażania  
w kulturach tkankowych in vitro”

Projekt firmy Kreator Sp. z o.o. sp.k.: „Prace badawczo-rozwojowe  
w obszarze wieloelementowego systemu odzieży specjalistycznej”
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FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ  
- Voucher Badawczy, czyli współpraca nauki i biznesu

Fundusz Badań i Wdrożeń  
- Voucher Badawczy  
(FBiW-VB) to projekt gran-
towy realizowany w woje-
wództwie kujawsko-pomor-
skim, dotyczący budowy 
i rozwoju systemu innowacji 
oraz programu bezzwrotne-
go wsparcia finansowego 
(dotacji, grantów) na reali-
zację działań badawczo-
-rozwojowych dla przedsię-
biorstw z sektora MŚP. 

PRIORYTET: WSPÓŁPRACA 
BIZNESU I NAUKI
Grantodawcą udzielającym wspar-
cia jest Kujawsko-Pomorska Agencja 
Innowacji Sp. z o.o., w partnerstwie 
z „Pracodawcami Pomorza i Kujaw” 
Związkiem Pracodawców, Izbą Prze-
mysłowo-Handlową w Toruniu oraz 
Polskim Towarzystwem Ekonomicz-
nym - Oddział w Bydgoszczy.

Celem FBiW-VB jest wzmocnienie 
konkurencyjności przedsiębiorstw 
w naszym regionie w wyniku wspar-
cia powiązań nauki i biznesu oraz 
potencjału badań jednostek i przed-

siębiorstw dla rozwoju technologii. 
Planowanym efektem realizacji pro-
jektu jest wzrost poziomu współpracy 
przedsiębiorstw z wyspecjalizowany-
mi jednostkami badawczymi i wyko-
rzystanie wyników ich prac do celów 
komercyjnych. 

Przedmiotem jest wsparcie przed-
sięwzięć, polegających na zakupie 
przez MŚP prac badawczo-rozwo-
jowych w jednostkach naukowych. 
Wartość przedsięwzięcia obejmuje 
kwoty od 20 do 100 tys. zł wydatków 
kwalifikowanych.

W ramach FBiW-VB wsparcie 
może być udzielone przedsiębiorcom 
z sektora MŚP, prowadzącym dzia-
łalność gospodarczą na terytorium 
województwa kujawsko-pomorskie-
go potwierdzoną stosownym wpisem 
do właściwego rejestru (KRS lub CE-
IDG), mającym siedzibę lub oddział 
albo adres głównego miejsca prowa-
dzenia działalności (w przypadku 
osób fizycznych) na terytorium woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego. 

Wsparcie może być udzielone pod 
warunkiem spełnienia wymogów 
określonych w Regulaminie we-
wnętrznym KPAI Sp. z o.o. dla orga-
nizacji konkursów w ramach Fundusz 

Badań i Wdrożeń - Voucher Badaw-
czy. 16 października 2018 r., w sali 
215 Urzędu Marszałkowskiego w To-
runiu odbyło się uroczyste podpisanie 
umów z Grantobiorcami II naboru 
Funduszu Badań i Wdrożeń - Voucher 
Badawczy. Podpisane umowy wręczał 
Prezes KPAI Sp. z o.o. - Maciej Krużew-
ski. W wyniku oceny aż 205 wniosków 
dofinansowanie otrzymało 85 przed- 
sięwzięć, które będą realizowane 
przez 59 przedsiębiorstw z naszego 
regionu. Łączna kwota dofinansowa-
nia wynosi ponad 6,5 mln zł.

ILE, KIEDY, JAK?
Maksymalna intensywność pomocy 
w ramach projektu Fundusz Badań 
i Wdrożeń - Voucher Badawczy wy-
nosi nie więcej niż 80 proc. wartości 
wydatków kwalifikujących się do 
objęcia wsparciem. Formy wspar-
cia, jakimi objęte są przedsięwzięcia,  
to pomoc de minimis lub pomoc pu-
bliczna. Okres kwalifikowalności 

wydatków ponoszonych w ramach 
FBiW-VB obejmuje termin od dnia 
złożenia wniosku o dofinansowanie 
z zastrzeżeniem, że okres realizacji 
przedsięwzięcia nie może być dłuż-
szy niż 6 miesięcy od dnia podpisania 
umowy o powierzenie grantu.

Jak prawidłowo złożyć wniosek? Po 
ogłoszeniu kolejnego naboru, wnioski 
w wersji elektronicznej należy złożyć 
przez ogólnodostępny elektroniczny 
system składania wniosków (dostępny 
na stronie internetowej www.kpai.pl). 
Jednak za poprawne złożenie wnio-
sku o dofinansowanie uznaje się zło-
żenie wniosku w wersji elektronicz-
nej oraz wersji papierowej.
W  najbliższym  czasie  planowa-

ne są nowe nabory w ramach pro-
jektu  Fundusz  Badań  i  Wdrożeń  
-  Voucher  Badawczy.  Już  wkrót-
ce  wszystkie  niezbędne  infor-
macje  znajdą  się  na  naszej  stro-
nie internetowej www.kpai.pl,  
serdecznie zapraszamy. 

Dr Agnieszka 
Ludwiczak
koordynator projektu 
Fundusz Badań i Wdrożeń  
- Voucher Badawczy 

Projekt Fundusz Badań i  Wdro-
żeń - Voucher Badawczy ma 
służyć zwiększeniu aktywności 
badawczo-rozwojowej firm z na-
szego województwa, poprzez 
wsparcie zakupu usług badaw-
czych od jednostek naukowych. 
Uzyskane wsparcie zapoczątku-
je proces transferu technologii 
i  zwiększy poziom wdrożenia 
innowacyjnych pomysłów w fir-
mach. Projekt przeznaczony 
jest dla mikro, małych i  śred-
nich przedsiębiorstw, których 
główna siedziba lub oddział 
mieści się na terenie wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego. Już 
niedługo rusza kolejny nabór 
wniosków do projektu „Fundusz 
Badań i Wdrożeń - Voucher Ba-
dawczy”. Po ogłoszeniu kon-
kursu zostanie uruchomiony 
elektroniczny generator wnio-
sków na stronie www.kpai.pl. 
Do wniosku dołączona będzie 
szczegółowa instrukcja, napi-
sana prostym językiem, która 
ułatwia jego przygotowanie. 
Wypełnianiu poszczególnych 
rubryk towarzyszą proste pod-
powiedzi. Należy w  nie wpisać 
takie informacje, jak tytuł projek-
tu i opis planowanego przedsię-
wzięcia, wskazać w  jaką inteli-
gentną specjalizację wpisuje się 
przedsięwzięcie oraz opisać po-
mysł. Fundusz Badań i Wdrożeń  
- Voucher Badawczy to szansa 
dla małych i średnich przedsię-
biorstw, które zwykle nie mają 
w  swojej strukturze sekcji ba-
dawczo-rozwojowych, na na-
wiązanie kontaktu z  jednostką 
badawczą, co może być po-
czątkiem dłuższej współpra-
cy i  realizacji innowacyjnych 
pomysłów. Do udziału w  kon-
kursie zapraszamy nie tylko 
przedsiębiorców, którzy brali 
już udział w  poprzedniej edy-
cji, ale i  tych, którzy z  oferty 
Funduszu Badań i  Wdrożeń  
- Vouchera Badawczego chcą 
korzystać pierwszy raz. Zależy 
nam przede wszystkim na tym,  
by efekty finansowanych przez 
nas działań innowacyjnych 
wzmacniały konkurencyjność 
naszego regionu.

PROMOCJA 008650878

Podstawowa alokacja na udzielanie wsparcia wynosi

5 mln zł

ALOKACJA NA KOLEJNY NABÓR

Więcej informacji o aktualnych naborach na stronie www.kpai.pl

BIURO POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
EKONOMICZNEGO  

ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY 
Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

BIURO „PRACODAWCÓW 
POMORZA I KUJAW” 

ZWIĄZKU PRACODAWCÓW 
ul. Gdańska 141/3, 85-022 Bydgoszcz

BIURO IZBY PRZEMYSŁOWO- 
-HANDLOWEJ W TORUNIU 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 41,  

87-100 Toruń, I piętro

BIURO KUJAWSKO-POMORSKIEJ AGENCJI INNOWACJI SP. Z O.O. 
ul. Szosa Chełmińska 30, 87-100 Toruń, VII piętro

16.10.2018 r., w sali 215 Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,  
odbyło się uroczyste podpisanie umów z Grantobiorcami II naboru  
Funduszu Badań i Wdrożeń - Vouchera Badawczego

16.10.2018 r., w sali 215 Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,  
odbyło się uroczyste podpisanie umów z Grantobiorcami II naboru  
Funduszu Badań i Wdrożeń - Vouchera Badawczego
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Pożyczka dla przedsiębiorczych  
na badania i rozwój

Konsorcjum firm Kujawsko- 
-Pomorskiego Funduszu 
Pożyczkowego Sp. z o.o. 
i Kujawsko-Pomorskiej Agencji 
Innowacji Sp. z o.o. oferuje 
podmiotom gospodarczym 
działającym na terenie woje-
wództwa kujawsko-pomorskie-
go pożyczki na działania ba-
dawczo-rozwojowe w ramach 
projektu Kujawsko-Pomorski 
Fundusz Badań i Wdrożeń  
- Pożyczki. Aby skorzystać  
z Instrumentu Finansowego 
należy spełnić kilka kryteriów.

Zaplanowane przedsięwzięcie musi 
mieć charakter innowacyjny, zgodnie 
z definicją zawartą w Szczegółowym 
Opisie Osi Priorytetowych Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego  
na lata 2014-2020. Innowacyjność 
musi być potwierdzona wynikami prac 
badawczo-rozwojowych, tj. badań 
przemysłowych (etapy 3-6 poziomu 
gotowości technologicznej). Projekt 
musi być też zgodny z programem In-
teligentnych Specjalizacji Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego. 

Oprocentowanie pożyczki w ra-
mach Instrumentu Finansowego dla 
małych i średnich przedsiębiorstw 
korzystających z pomocy de minimis 
wyniesie 50 proc. stopy bazowej UE, 
czyli 0,93 proc. W przypadku przedsię-
biorstw nie korzystających z pomocy 
de minimis - oprocentowanie wyniesie  
2,45 - 2,85 proc.

Ponadto pożyczkę udziela się bez 
prowizji na sfinansowanie do 100 proc. 
inwestycji, a karencja w spłacie rat 
kapitałowych może wynieść do 36 
miesięcy. Okres spłaty to maksymalnie  
96 miesięcy. Wydatkowanie środków 
na cele projektu musi być udokumen-
towane fakturami.

Pożyczka wypłacana będzie w tran-
szach z podziałem na część badawczą 
i część wdrożeniową przy maksymal-
nym terminie na wypłatę całkowitej 
kwoty pożyczkobiorcy, czyli do 6 mie-
sięcy od dnia zawarcia umowy po-
życzkowej. Wydatkowanie środków 
przez pożyczkobiorcę musi nastąpić 
maksymalnie do 180 dni od dnia wy-
płaty pełnej kwoty pożyczki. Nie jest 
dopuszczalne finansowanie jedynie 
etapu wdrożenia - projekt obejmujący 
ten etap powinien obejmować także 
trzy wcześniejsze poziomy gotowości 
technologicznej.

PROMOCJA 008650879

Szczegółowy opis aplikowania będzie dostępny na stronie Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji Sp. z o.o.: 
www.kpai.pl

GDZIE I JAK?
Aplikacja może być złożona elektronicznie za pośrednictwem 
formularza elektronicznego dostępnego na www.kpai.pl, 
a następnie w terminie 3 dni od złożenia wniosku elektronicznego 
w wersji papierowej w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Funduszu 
Pożyczkowego Sp. z o.o. w Toruniu, przy ul. Sienkiewicza 38  
lub w oddziałach w Bydgoszczy, Grudziądzu i Włocławku. 

WIĘCEJ INFORMACJI: 

KPFP Sp. z o.o.    b.kowzan@kpfp.org.pl, tel. 572 572 028  
KPAI Sp. z o.o.     h.tomaszewski@kpai.pl, tel. 690 960 028

Główne założenie projektu Kujawsko-Pomorski Fundusz Badań i Wdrożeń - Pożyczki

   Oprocentowanie pożyczki w ramach  
Instrumentu Finansowego dla przedsiębiorców 
MŚP  korzystających z pomocy de minimis  
-  oprocentowanie 50% stopy bazowej UE  
tj. 0,93%, dla przedsiębiorców mśp nie 
korzystających z pomocy de minimis  
- oprocentowanie 2,45% - 2,85%

   pożyczkę udziela się bez prowizji  
na sfinansowanie do 100% inwestycji

    karencja w spłacie rat kapitałowych  
- do 36 miesięcy

   okres spłaty maks. 96 miesięcy


