Dofinansowania dla producentów z konkursu
"Badania na rynek" łatwiejsze do zdobycia!
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Szanowni Państwo,
Informujemy o zbliżającym się naborze dla przedsiębiorców w ramach
Poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Badania na
rynek (ogłoszenie już 5 sierpnia).
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek przeznaczone jest dla firm, które
planują zrealizować inwestycje technologiczne, w następstwie których
wprowadzone zostaną na rynek nowe lub ulepszone produkty lub usługi. Możliwy
będzie zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych np.:
maszyn, oprogramowania.
Wprowadzono ważne zmiany ułatwiające pozyskanie dofinansowania z
powyższego konkusu:
- obniżono minimalny próg kosztów kwalifikowanych z 10 do 5 mln zł (dla mikro i
małych firm),
- zmniejszono wymagane obroty z 1 mln zł do 600 000 zł (także dla małych i
średnich).
Centrum Badawczo-Rozwojowe INFOSYSTEMS SA jest w stanie dostarczyć
innowacyjną technologię dla przedsiębiorstw produkcyjnych, niezbędną do
pozyskania dofinansowania w tym konkursie unijnym.
Prace CBR ukierunkowane są na rozwój oprogramowania oraz kompleksowych
rozwiązań produkcyjnych, w których informatyka wnosi innowacyjność do
procesów produkcyjnych, np. poprzez komunikację z maszynami, a także
komunikację B2B. Wprowadzane zostają również innowacje produktowe (np.
zmiana funkcjonalności produktów) oraz innowacyjne materiały (np.
biodegradowalne opakowania, nanomateriały).
Nasza jednostka badawcza działa od 2011 roku w Krakowie. Zatrudnia ponad 30
specjalistów, w tym: ds. transferu technologii, ds. komercjalizacji prac badawczorozwojowych, ds. patentowania, technologów, programistów.

Centrum Badawczo-Rozwojowe dostarczy innowacje technologiczne, natomiast
Departament Rozwoju Oprogramowania (również funkcjonujący w strukturach
naszej firmy) zapewni innowacje z zakresu ICT.

Ważne informacje nt. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach
Poddziałania 3.2.1:
NA CO?

Środki będzie można przeznaczyć na zakup:





zakup środków trwałych,
zakup wartości niematerialnych i prawnych,
przeprowadzenie lub zakup prac badawczych (budowa i testowanie
prototypów),
usługi doradcze związane z wprowadzeniem nowych
produktów/usług/technologii na rynek.

CEL?

Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych
lub produktowych będących wynikiem własnych prac B+R lub wynikiem prac B+R
nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.

DLA KOGO?

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa (firmy zatrudniające do 250 pracowników).

POZIOM DOFINANSOWANIA




mikro i małe przedsiębiorstwa do 70%,
średnie przedsiębiorstwa do 60%.

Maksymalna wartość dofinansowania – 20 mln zł,
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych – 5 mln zł (mikro i małe), 10 mln zł
(średnie).

KWOTA PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W
RAMACH KONKURSU

750 000 000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

05.09.2017 – 28.02.2018
Zapoznaj się z innymi konkursami, w których możesz złożyć wniosek

〉 ZREALIZOWANE PROJEKTY - SPRAWDŹ JAK DZIAŁAMY
Zachęcamy do zapoznania się z projektami zrealizowanymi
przez Departament Funduszy Europejskich, a
także referencjami zadowolonych klientów!

〉 HARMONOGRAMY NABORÓW WNIOSKÓW
Znane są harmonogramy regionalne i ogólnopolskie na rok
2017. Znajdziesz je na naszej stronie internetowej. Sprawdź, kiedy
ubiegać się o środki na rozwój firmy!

Masz wątpliwości?
Chcesz uzyskać więcej informacji?
ZAPYTAJ EKSPERTA!
tel. +48 22 333 83 68
e-mail: info@funduszeeuropejskie.org.pl
www.FunduszeEuropejskie.org.pl
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