Finansowanie innowacyjnych projektów
badawczo-rozwojowych ze środków
publicznych
Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager – EXEQ

O nas
• 7 lat doświadczenia w programach europejskich
•
•
•

•
•

i krajowych
specjalizacja w obszarze badań, rozwoju
i innowacji
stały zespół 12 konsultantów
eksperci dziedzinowi (informatyka, telekomunikacja,
biotechnologia) z uznanych ośrodków badawczych
rosnącą grupa stałych klientów
blisko 20 projektów rocznie
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Programy międzynarodowe
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Plan prezentacji
•
•

•

Przegląd możliwości finansowania
Zasady ubiegania się o środki w ramach wybranych
programów
Kalendarz naborów

•

Pytania i odpowiedzi
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Możliwości pozyskiwania Funduszy w
programach krajowych
•
•
•
•

Innotech
PBS
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Go_Global
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Innotech
•
•

•
•

•

Wspieranie innowacji technologicznych w oparciu o współpracę
sektora przemysłu z sektorem B+R.
2 ścieżki konkursowe:
– Ścieżka In-Tech: tematyka dowolna, dla konsorcjów naukowych,
centrów naukowo-przemysłowych oraz przedsiębiorców;
– Ścieżka Hi-Tech: tematyka związana z nowymi technologiami,
dla MŚP (wymagana współpraca z publiczną jednostką
naukową).
Konkurs zostanie ogłoszony w 2Q/2013
Poziom dofinansowania:
Przedsiębiorcy: badania: do 80%; rozwój: do 60%;
Jednostki naukowe: do 100%, do 10mln zł
Dofinansowanie kosztów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.
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Program badań stosowanych
•
•

•
•
•

Poszukiwanie możliwych zastosowań praktycznych dla wyników
badań lub nowych rozwiązań pozwalających na osiągnięcie z góry
założonych celów praktycznych
Dwie ścieżki konkursowe:
– Ścieżka A: prowadzenie prac badawczych podejmowanych w
celu zdobycia wiedzy w określonej dziedzinie nauki, mającej
zastosowanie praktyczne;
– Ścieżka B: podejmowanie badań pozwalających na osiągnięcie
z góry założonych celów praktycznych poprzez zastosowanie
nowych rozwiązań w określonych branżach.
Nabór trwa do1 lutego 2013r.
Poziom dofinansowania: Jednostki naukowe do 100%
Przedsiębiorcy do 80%, sugerowana wartość projektu ok. 5mln zł
Dofinansowanie kosztów prowadzenia prac badawczych.
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Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
POIG 5.4.1: Wparcie na uzyskanie /realizację ochrony własności
przemysłowej

•

•
•
•
•

Dofinansowanie na projekty mające na celu wykorzystywanie
możliwości ochrony przedmiotów własności przemysłowej (wynalazków,
wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych), szczególnie poza
granicami kraju.
Dla kogo: mikro, mali i średni przedsiębiorcy
Poziom dofinansowania: do 70%, do 400tys zł
Nabór do końca czerwca 2013 lub do osiągnięcia 120% alokacji na
konkurs
Refundacja wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji
zgłoszeniowej oraz prowadzenie postępowań przed właściwymi
organami ochrony własności przemysłowej, związanych z uzyskaniem
praw własności przemysłowej, a także z realizacją ochrony własności
przemysłowej.
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Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
POIG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

•

•
•
•
•

Projekty inwestycyjne związane z zastosowaniem nowych rozwiązań
technologicznych, produktowych, usługowych lub organizacyjnych
(rozwiązania technologiczne i organizacyjne stosowane na świecie
nie dłużej niż 3 lata). Projekty szkoleniowe oraz doradcze niezbędne
dla realizacji projektów inwestycyjnych. Tworzenie nowych miejsc
pracy związanych z nowymi inwestycjami.
Dla kogo: mikro-, mali i średni przedsiębiorcy.
Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 15 maja 2013 r.
do 5 czerwca 2013 r.
Poziom dofinansowania nie jest jeszcze znany (historyczne nabory:
8-160mln zł, zgodnie z mapą pomocy regionalnej)
Dofinansowanie obejmujące zakup lub wdrożenie nowych rozwiązań
technologicznych w produkcji i usługach.
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Go_Global
•
•
•
•
•

Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań
naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych
(finansowanie firm średnio i wysokotechnologicznych w
procesie internacjonalizacji)
Dla kogo: mali/średni przedsiębiorcy.
Nabór wniosków w 2Q2013r.
Poziom dofinansowania: 90%, do 200tys zł
Wsparcie obejmuje koszty, poniesione przez przedsiębiorcę w
związku z wypracowaniem strategii wejścia na rynki światowe;
przygotowaniem opracowanych innowacji pod kątem wymagań
rynków światowych; weryfikacją opracowanej strategii, w
szczególności poprzez jej ocenę dokonywaną przez instytucje typu
venture capital działające na rynkach światowych.
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Możliwości pozyskiwania Funduszy w
programach międzynarodowych
•
•
•

Eureka
Eurostars
7 Program Ramowy --> Horizon 2020
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EUREKA
•
•
•

•
•

Dofinansowanie projektów realizowanych we współpracy co
najmniej 2 partnerów z 2 różnych krajów członkowskich sieci
EUREKA. Tematyka dowolna (cel cywilny).
Projekty zorientowane na zastosowanie rynkowe.
Poziom dofinansowania zgodnie z regułami krajowymi:
– Przedsiębiorstwa: badania przemysłowe: do 80%; rozwój do
60%; Jednostki naukowe do 100%
– Brak limitu dla wartości projektu
Nabór 1/2013 do 15 kwietnia 2013
Nabór 2/2013 do 15 października 2013
Dofinansowanie kosztów prowadzenia prac badawczorozwojowych.
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EUROSTARS
•

•
•
•
•
•
•

Program dla małych i średnich firm, dofinansowanie projektów
realizowanych we współpracy co najmniej 2 partnerów z 2
różnych krajów członkowskich sieci oraz mających realne
szanse na wdrożenie do praktyki gospodarczej. Tematyka
dowolna (cel cywilny).
Liderem projektu przedsiębiorstwo.
Co najmniej 50% budżetu przeznaczonego na prace B+R po
stronie przedsiębiorstw.
Poziom dofinansowania zgodnie z regułami krajowymi:
– Przedsiębiorstwa: badania przemysłowe: do 80%; rozwój do
60%; Jednostki naukowe do 100%
Brak limitu dla wartości projektu
Nabór: do 4 IV 2013r.
Dofinansowanie kosztów prowadzenia prac B+R
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7 Program Ramowy a Horyzont 2020
•

•
•

•

7 PR: Konkurs na projekty badawczo-rozwojowe,
ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz
rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy
zastosowań komercyjnych.
Projekty realizowane we współpracy partnerów biznesowych
i naukowych (co najmniej 3 podmioty z 3 różnych krajów
członkowskich EU).
Tematyka określona w poszczególnych konkursach
– Poziom dofinansowania:
Działania badawczo rozwojowe: do 75%;
Wdrożenie: do 50%;
Inne działania (w tym zarządzanie): do 100%
Budżet projektu miedzy 2-20mln euro
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Kto mógł ubiegać się o środki:
Szeroka grupa podmiotów uprawnionych do udziału, w tym:
• uczelnie wyższe organizacje badawcze (w tym instytuty
PAN, jednostki badawczo-rozwojowe) osoby prawne
utworzone na mocy prawa wspólnotowego, organizacje
międzynarodowe instytucje publiczne, organy
samorządowe i szkoły średnie, przedsiębiorstwa
• kraje członkowskie UE oraz kraje stowarzyszone
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Struktura Dotychczasowego Programu
5 programów szczegółowych :
• Pomysły (Ideas)
• Ludzie (People)
• Możliwości (Capacities)
• Badania nuklearne (Nuclear Research)
• Współpraca (Cooperation )(rdzeń programu, stanowiący
2/3 budżetu)

10 obszarów tematycznych, w tym:
• Zdrowie,
• Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia,
• Technologie informacyjne i komunikacyjne
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Horizon 2020 – nowe zasady
•

•

•
•

Program zawiera, poza zadaniami realizowanymi dotychczas
w ramach 7.PR, także priorytety na rzecz konkurencyjności i
innowacji. Większy nacisk kładziony będzie na finansowanie
przedsięwzięć realizowanych przez małe i średnie
przedsiębiorstwa (ok. 15% budżetu dla tej grupy).
Struktura „Horyzontu 2020” opiera się na trzech filarach,
które są głęboko zakorzenione w strategii „Europa 2020”:
– Doskonałość w nauce (Excellence in science)
– Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership)
– Wyzwania społeczne (Societal challenges).
Budżet programu „Horyzont 2020” ma wynosić ok. 80 mld €
Pierwsze nabory zostaną ogłoszone na początku 2014 roku
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Horizon 2020 – gdzie szukać informacji?
•

•
•

Informacje o naborach, przewidywanych budżetach, udostępniane
są przez Krajowy Punkt Kontaktowy.
Najbliższe spotkanie wprowadzające odbędzie się 23 stycznia w
Warszawie, wspierane transmisją m.in. w Poznaniu (PCSS)
Poruszone zostaną następujące tematy:
– Czym jest Horyzont 2020?
– Jaki jest jego budżet, cele i założenia?
– Jakie możliwości oferuje dla współpracy nauki z przemysłem?
– Czy i jak Horyzont 2020 wspiera przedsiębiorczość akademicką i
mobilność naukowców?
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Kalendarz naborów 2013
•
•
•
•
•
•
•

Innotech: 2 kwartał
PBS: do 1 lutego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:
– POIG 5.4.1 – 30 czerwca
– POIG 4.4. – 2 kwartał
Go_Global: 2 kwartał
Eureka: do 15 kwietnia oraz do 15 października
Eurostars: do 4 kwietnia
Horizon 2020: od 2014r.
Aktualne informacje o naborach w newsletterze EXEQ
Subskrypcja na: www.exeq.eu
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Pytania?
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Nasza rola
1. Pozyskiwanie finansowania projektów R&D
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koncepcja projektu
Aktualny stan wiedzy
Badanie rynku
Dostosowanie koncepcji projektu na potrzeby programu
Wyszukiwanie programu
Wyszukiwanie partnerów do projektu
Standardowa umowa konsorcjum

Harmonogram i budżet projektu
Zdefiniowanie zadań w projekcie
Wypełnienie i złożenie formularza aplikacyjnego
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Nasza rola
2. Wsparcie w zarządzaniu projektem
•
•
•
•
•
•
•

Sprawozdawczość finansowa
Sprawozdawczość merytoryczna
Audyt projektu pod względem merytorycznym
Audyt projektu pod względem formalnym
Szkolenie ze sprawozdawczości
Szkolenie z możliwości finansowania projektów R&D
Szkolenie z przygotowania wniosku projektowego
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KONTAKT
Exeq (marka Disruptive Concepts Sp. z o.o.)
ul. Willowa 2 lok. 1, 00-790 Warszawa
Informacje o nas znajdziesz
także na: www.exeq.eu

facebook.com/EXEQ.EU

@exeq_eu
linkedin.com/companies/exeq
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