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Bony na innowacje województwa małopolskiego 2016

Bony na innowacje MRPO

opis 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach / 1.2.3 Bony 
na innowacje, RPO Małopolskiego

dla kogo przedsiębiorstwa MŚP zarejestrowane na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na 
terenie województwa małopolskiego

kwota min. (tys. PLN) Mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków 
kwalifikowanych

kwota maks. (tys. PLN) Duży bon na innowacje – do 100 000 PLN wydatków 
kwalifikowanych

pula środków (tys. PLN) 16 823 592,00 PLN

czas realizacji min. (mies) nie może zostać rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku 
o dofinansowanie

czas realizacji maks. (mies) nie może przekraczać 12 miesięcy, nie
może rozpocząć się później niż 12 miesięcy od dnia 
złożenia wniosku

dziedzina
dowolna (projekt musi wykazywać zgodność z co najmniej 
jednym obszarem regionalnych inteligentnych specjalizacji, 
określonym w Regionalnej Strategii Innowacji 
Województwa Małopolskiego)

terminy nabór od 06.06.2016 do 31.10.2016

ogłoszenie wyników
nabór ciągły, w podziale na 30-dniowe rundy od 6 czerwca 
2016 r. do 31 października 2016 r. do godziny 15.00 lub do 
wyczerpania limitu środków.

instytucja finansująca Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

model dofinansowania pomoc de minimis

wkład własny
10% w przypadku wsparcia po raz pierwszy; 20% 
w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi w ramach 
poddziałania 1.2.3 RPO WM

partnerstwo brak, usługa B+R realizowana przez jednostkę wyłonioną 
przez przedsiębiorcę w postępowaniu 

poziom gotowości
środki na podwyższenie poziomu gotowości 
technologicznej do TRL 9, tj. sprawdzenie technologii 
w warunkach rzeczywistych
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PRZEZNACZENIE BONU 

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup:
1. Usług badawczo-rozwojowych:
a)       usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac 
rozwojowych;
b)    usługi w zakresie wzornictwa.
2. W zakres usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach małego bonu 
na  innowacje lub jako element dużego bonu na innowacje (wyłącznie jako część 
szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie wymienionym w 1 a) lub b)) mogą 
wchodzić:  
a)       usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-
rozwojowych,
b)       usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, 
opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub 
usługi,
c)       usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi 
wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań,
d)       usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z przygotowaniem 
zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym,

Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie. 
W ramach jednego wniosku o dofinansowanie przedsiębiorca może przedstawić wyłącznie 
jeden projekt.  

WYBÓR WYKONAWCY 

MAŁY BON:
• obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez 

upublicznienie zapytania ofertowego oraz dołączenie do wniosku treści zapytania 
ofertowego i wybranej oferty.

DUŻY BON:
• obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez:

- upublicznienie zapytania ofertowego,
- sporządzenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

dokumentującego wybór najkorzystniejszej spośród złożonych ofert.
Ponadto, Wnioskodawca jest zobowiązany potwierdzić upublicznienie oraz dołączyć 
do  wniosku o dofinansowanie treść zapytania, złożone oferty oraz protokół wraz 
z oświadczeniem o upublicznieniu wyniku postępowania. 
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Bony na innowacje PARP 2016
Bony na innowacje PARP

opis Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw"
Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP"

dla kogo mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący 
działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej

kwota min. (tys. PLN) 60 000,00 PLN

kwota maks. (tys. PLN) 400 000,00 PLN

pula środków (tys. PLN) 56 420 000,00 PLN (nie obejmuje województwa 
mazowieckiego, dla którego jest osobna pula)

czas realizacji min. (mies) projekt nie może zostać rozpoczęty przed dniem złożenia 
wniosku o dofinansowanie

czas realizacji maks. (mies) 18 miesięcy

dziedzina dowolna wpisująca się w Krajowe Inteligentne 
Specjalizacje

terminy nabór od 06 czerwca 2016 r. do 30 stycznia 2017 r. 
(w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00)

ogłoszenie wyników

Konkurs podzielony jest na etapy – etap obejmuje nabór 
wniosków w okresie dwumiesięcznym, a następnie ich 
ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów 
(w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu 
w ramach danego etapu).

instytucja finansująca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

model dofinansowania pomoc de minimis

wkład własny 20% dla mikro lub małego przedsiębiorcy, 30% dla 
średniego przedsiębiorcy

partnerstwo brak, usługę B+R realizuje jednostka naukowa wyłoniona 
w drodze postępowania o udzielenie zamówienia 

poziom gotowości

premiowane będą projekty, w ramach których prace 
badawczo- rozwojowe przeprowadzane przez jednostkę 
naukową zostaną zakończone, co najmniej na poziomie 
sprawdzenia i demonstracji w warunkach laboratoryjnych 
lub zbliżonych do rzeczywistych
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PRZEZNACZENIE BONU 

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od 
wykonawcy usługi polegającej na:
• opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego:

- wyrobu, 
- usługi, 
- technologii produkcji,

• lub nowego projektu wzorniczego.

Uzasadniając potrzebę realizacji projektu Wnioskodawca powinien:
• w przypadku innowacji produktowej wykazać, że produkt zaspokoi faktyczne 

zapotrzebowanie konsumentów i będzie konkurencyjny względem innych, podobnych 
produktów oferowanych na rynku.

• w przypadku innowacji procesowej wykazać pozytywny wpływ rezultatu projektu na cykl 
produkcyjny w przedsiębiorstwie oraz innych potencjalnych jej użytkowników lub 
znaczące podniesienie jakości świadczonych usług.

Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji 
nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła powyższej usłudze. Usługa dotycząca 
innowacji nietechnologicznej nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów 
kwalifikowalnych projektu.

Kosztem kwalifikowalnym projektu jest także koszt materiałów pod warunkiem, że są 
niezbędne do realizacji usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco 
ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.
Koszt materiałów nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych 
projektu.

WYBÓR WYKONAWCY 

Proces wyboru wykonawcy powinien zostać zakończony przed złożeniem wniosku. 
Wnioskodawca przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia 
z  zachowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji, równego traktowania 
oferentów – zobowiązuje się do udzielania zamówienia w ramach projektu zgodnie 
z  wytycznymi szczególności w zakresie: sposobu upublicznienia zapytania ofertowego 
i  wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, określenia warunków udziału 
w postępowaniu, sposobu opisu przedmiotu zamówienia, określenia kryteriów oceny ofert 
i terminu ich składnia. 
Wnioskodawca zapewnia, że wszyscy uczestnicy postępowania o udzielanie zamówienia 
mają taki sam dostęp do informacji dotyczących danego zamówienia i żaden wykonawca 
nie jest uprzywilejowany względem pozostałych, a  postępowanie przeprowadzone jest 
w sposób transparentny.
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