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TORUŃ, 28.03.2019 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

 

 

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o. o. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie 

grantów w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach 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 

 

FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ (FBiW) 

Fundusz Badań i Wdrożeń (dalej: FBiW) to projekt grantowy realizowany na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego, dotyczący budowy i rozwoju systemu innowacji oraz programu bezzwrotnego 
wsparcia finansowego (dotacji; grantów) dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą 
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w postaci udzielanego wsparcia dla podmiotów 
w formie następujących modułów: 

1) Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa; 

2) Bon na patent.  

Operatorem FBiW (Grantodawcą) udzielającym wsparcia jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji 
sp. z o.o. (dalej: KPAI), w partnerstwie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. (dalej: TARR) 

Fundusz Badań i Wdrożeń realizowany jest 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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CELE KONKURSU 

Celem konkursu w ramach projektu FBiW jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wyniku udzielenia wsparcia na uzyskanie ochrony 
własności przemysłowej.  

Planowanym efektem realizacji konkursu jest wzrost poziomu ochrony wyników prac badawczo-
rozwojowych lub wzrost ilości zgłoszeń patentowych, zgłoszeń wzorów użytkowych oraz wzorów 
przemysłowych dokonywanych przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na 
terytorium województwa kujawsko-pomorskiego. 

Cele szczegółowe konkursu to: 

1) zwiększenie ilości dokonywanych zgłoszeń patentowych, zgłoszeń wzorów użytkowych oraz wzorów 
przemysłowych. 

 

PRZEDMIOT WSPARCIA 

Przedmiotem ogłoszonego konkursu w ramach projektu FBiW jest udzielenie wsparcia na moduł 2: Bon 
na patent, tj. na pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku, wzoru 
użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, 
regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie 
analiz czystości patentowej. 

Wsparcie może być udzielone wyłącznie w odniesieniu do jednolitego, niepodzielnego, spójnego 
merytorycznie i projektowo przedsięwzięcia, niezależnego od innych działań Grantobiorcy. 

Jeden podmiot może występować jako Grantobiorca w maksymalnie trzech przedsięwzięciach 
w danym module wsparcia, z zastrzeżeniem, że zgłaszane przedsięwzięcia nie mogą dotyczyć tych 
samych zadań, na które podmiot otrzymał wsparcie ze środków publicznych (unijnych) lub ubiega się 
o wsparcie ze środków publicznych (unijnych). W przypadku, gdy Grantobiorca złoży więcej niż trzy 
wnioski o dofinansowanie w ramach jednego modułu, rozpatrywane będą tylko trzy pierwsze wnioski 
o dofinansowanie w kolejności wpływu (decyduje data dostarczenia do KPAI w wersji papierowej). 

 

WNIOSKODAWCY 

W ramach modułu 2: Bon na patent  wsparcie może być udzielone przedsiębiorcom nie znajdującym 
się w trudnej sytuacji w rozumieniu postanowień art. 2 ust. 18 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 (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014), prowadzącym 
działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną 
stosownym wpisem do właściwego rejestru (KRS lub CEIDG), mającym siedzibę lub oddział albo adres 
głównego miejsca prowadzenia działalności (w przypadku osób fizycznych) na terytorium 
województwa kujawsko-pomorskiego. 

O wsparcie w ramach modułu 2: Bon na patent mogą ubiegać się: 

1) przedsiębiorcy należący do sektora MŚP 

Wsparcie może być udzielone pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Regulaminie 
wewnętrznym KPAI dla organizacji konkursów w ramach Fundusz Badań i Wdrożeń. 
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ALOKACJA 

Podstawowa lokacja na udzielanie wsparcia w ramach moduł 2: Bon na patent wynosi 2 101 939,15 
PLN. Dostępna alokacja została podzielona w następujący sposób: 

 

Nazwa zakresu wsparcia 
Planowana wartość 

alokacji (PLN) 

Wydatki kwalifikujące 
się do objęcia 

wsparciem (PLN) 

Maksymalna 
wartość 

wsparcia (PLN) 

Moduł 2. 
Bon na patent 

2 101 939,15 (w tym 
210 193,91 stanowi 

rezerwa na odwołania) 

nie mniej niż 10 000,00 
nie więcej niż 80 000,00 

Nie więcej niż 
68 000,00 

WSPARCIE RAZEM: 2 101 939,15 PLN 

 

WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA 

Maksymalna intensywność pomocy w ramach modułu 2: Bon na patent wynosi1: 

zgodnie z §15 ust. 3 Regulaminu wewnętrznego KPAI dla organizacji konkursów w ramach FBIW 
z 29.05.2018 r. nie więcej niż 85% wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. 

Intensywność wsparcia dla przedsięwzięcia stanowić będzie określony procent wydatków 
kwalifikowalnych, w oparciu o wymogi właściwych Rozporządzeń określających podstawy prawne 
przyznania wsparcia, zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do Regulaminu wewnętrznego KPAI dla 
organizacji konkursów w ramach FBiW. 

Wartości przedsięwzięcia i dofinansowania w ramach modułu 2: Bon na patent wynoszą: 

a) wydatki kwalifikowalne nie mniej niż 10 000,00 PLN 

b) wydatki kwalifikowalne nie więcej niż 80 000,00 PLN 

c) maksymalna wartość grantu nie więcej niż 68 000,00 PLN 

 

 

CHARAKTER KONKURSU 

1. Konkurs jest podzielony na rundy aplikacyjne. 

2. Uruchomienie kolejnych rund Konkursu może nastąpić w przypadku niewyczerpania alokacji w 
pierwszej rundzie na określonych w Regulaminie zasadach konkursowych. 

3. Runda aplikacyjna Konkursu obejmuje nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć. 

4. W przypadku podjęcia decyzji o uruchomieniu kolejnej rundy konkursu, KPAI ogłasza nabór 
wniosków o dofinansowanie w kolejnej rundzie na swojej stronie internetowej. 

                                                           
1 Szczegółowe zasady dotyczące intensywności pomocy w ramach FBiW reguluje: Rozporządzenie 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. 2015 poz. 1075) oraz 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. 2015 poz. 488). 
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5. Zasady określone w Regulaminie są obowiązujące dla każdej rundy Konkursu. 

6. Jeden podmiot może występować jako Grantobiorca maksymalnie w ramach trzech przedsięwzięć 
we wszystkich rundach Konkursu. W przypadku złożenia większej ilości wniosków o dofinansowanie 
w ramach Konkursu, rozpatrywaniu podlegać będą jedynie trzy pierwsze wnioski o dofinansowanie 
złożone w terminie naboru (decyduje data złożenia wersji elektronicznej).  

7. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach rundy 1 prowadzony będzie od dnia 15.04.2019 r. do 
dnia 30.04.2019 r. O terminie złożenia wniosku o dofinansowanie decyduje data dostarczenia do KPAI 
jego wersji papierowej. W przypadku nie wykorzystania dostępnej alokacji zostanie uruchomiona 
kolejna runda aplikacyjna. 

8. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach rundy 2 prowadzony będzie od dnia 15.05.2019 r. do 
dnia 31.05.2019 r. O terminie złożenia wniosku o dofinansowanie decyduje data dostarczenia do KPAI 
jego wersji papierowej. W przypadku nie wykorzystania dostępnej alokacji zostanie uruchomiona 
kolejna runda aplikacyjna. 

9. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach rundy 3 prowadzony będzie od dnia 17.06.2019 r. do 
dnia 30.06.2019 r. O terminie złożenia wniosku o dofinansowanie decyduje data dostarczenia do KPAI 
jego wersji papierowej.  

 

ZASADY APLIKOWANIA 

Wnioski o dofinansowanie w ramach modułu 2: Bon na patent należy przygotować i przekazać poprzez 
ogólnodostępny elektroniczny system składania wniosków znajdujący się pod adresem 
www.wnioski.kpai.pl. 

Wnioski należy składać w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. 

Za złożenie wniosku uznaje się złożenie wniosku w wersji elektronicznej oraz wersji papierowej. 
Wniosek złożony w innej formie nie będzie poddany ocenie i zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. 

W formie papierowej należy złożyć (we wskazanym miejscu i terminie właściwym dla danej rundy 
aplikacyjnej) wniosek o dofinansowanie (formularz) wygenerowany z elektronicznego systemu 
składania wniosków wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami wynikającymi z zapisów 
dokumentacji konkursowej, w tym instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie. 

Wniosek w wersji papierowej musi być tożsamy z wersją elektroniczną. 

Miejscem składania wniosków o dofinansowanie w wersji papierowej jest siedziba Kujawsko-
Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o. o., ul. Szosa Chełmińska 30, 87-100 Toruń, VII Piętro, sekretariat. 
Grantobiorca może złożyć wniosek w wersji papierowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 
do 16:00, w terminie właściwym dla danej rundy aplikacyjnej. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące konkursu i oceny przedsięwzięć 
zawiera Regulamin wewnętrzny KPAI dla organizacji konkursów w ramach Fundusz Badań i Wdrożeń, 
dostępny na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o. o.: www.kpai.pl. 

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielać będą wyznaczone osoby ze strony KPAI: 

Przemysław Osóbka, tel. 56 661 17 10 email:  p.osobka@kpai.pl 

Henryk Tomaszewski, tel. 690 960 028 email:  h.tomaszewski@kpai.pl 

Zapytania w kwestiach dotyczących konkursu można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: 
fbiw@kpai.pl. 
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