„Dolnośląski Bon na Innowacje” – w pigułce.
Formy wsparcia w ramach projektu:
1) konsultacje i doradztwo udzielane przez Grantodawcę w zakresie dot. m.in. wstępnej oceny
możliwości dofinansowania Usługi, wpisywania się Przedsiębiorcy i jego pomysłu/problemu w
warunki Projektu, pomocy w poszukiwaniu kompetentnych zespołów naukowych
do współpracy w ramach Usługi,
2) wsparcie w formie Grantu przekazywane Grantobiorcy przez Grantodawcę przeznaczone
na dofinansowanie Usługi świadczonej na rzecz Przedsiębiorcy przez Wykonawcę Usługi. Usługa
może obejmować:
a) audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w
identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczorozwojowej – do 5% otrzymanego Grantu. Grantobiorca odpowiada we własnym zakresie za
procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy odpowiedzialnym za przeprowadzenie audytu.
Wartość audytu pomniejsza wartość dofinansowania Usługi;
b) usługi
badawczo-rozwojowe
dotyczące
wdrożenia
albo
rozwoju
produktu
lub technologii m.in.: opracowanie bądź udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów
wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie
optymalizacji produktu.
Uczestnicy projektu:
Przedsiębiorstwa posiadający siedzibę/filię/oddział na terenie województwa dolnośląskiego oraz
spełniający definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Wykonawcy Usługi:
Wykonawcami Usługi dofinansowanej w ramach Projektu mogą być krajowe jednostki naukowe
w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.
U. z 2014 Nr 96 poz. 1620 z późń. zm.).
Zakres i koszt Usługi:
Celem świadczonej Usługi może być opracowanie, wdrożenie bądź rozwinięcie innowacyjnych
produktów lub usług, a także weryfikacja możliwości wdrożenia lub rozwoju innowacyjnych
produktów lub usług (bądź procesów prowadzących do powstania innowacyjnych produktów lub
usług), jak również wszelkie prace przedwdrożeniowe i wdrożeniowe w tym zakresie. Celem Usługi
nie może być działanie rutynowe lub dotyczące okresowych zmian wprowadzanych do produktów,
linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet
jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.
Wysokość dofinansowania pojedynczej Usługi w ramach udzielonego Grantu może wynosić
maksymalnie 73 815 zł, co stanowi 90% wartości netto Usługi.
Na wartość całkowitą Usługi składać się będzie:

1) Wkład Grantodawcy: wartość dofinansowania w postaci Grantu, stanowiąca 90% wartości
netto Usługi, z czego 85% dofinansowania stanowią środki EFRR, a 15% środki budżetu
Województwa Dolnośląskiego
2) Wkład Grantobiorcy, stanowiący jego środki własne w wysokości 10% wartości netto Usługi
oraz podatek VAT. 1
Grant jest wypłacany w formie refundacji.
Etapy udziału Przedsiębiorców w projekcie:

1. Złożenie przez Przedsiębiorcę formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej poprzez witrynę
internetową Projektu
↓
2. Ocena kwalifikowalności Przedsiębiorstwa przez Grantodawcę
(jeżeli pozytywna to) ↓
3. Wybór Wykonawcy Usługi dokonywany przez Przedsiębiorcę
↓
4. Złożenie Wniosku w formie papierowej w siedzibie Grantodawcy
↓
5. Weryfikacja formalna Wniosku
↓
6. Weryfikacja merytoryczna Wniosku
(jeżeli pozytywna to) ↓
7. Decyzja o przyznaniu Grantu
↓
8. Podpisanie Umowy z Grantobiorcą
↓
9. Świadczenie Usługi przez Wykonawcę Usługi
↓
10. Wystawienie przez Wykonawcę Usługi faktury/rachunku dla Grantobiorcy za wykonaną Usługę
↓
11. Dokonanie płatności za wykonaną Usługę przez Grantobiorcę
↓
12. Dostarczenie przez Grantobiorcę Wniosku o refundację do Grantodawcy
↓
13. Weryfikacja formalna oraz merytoryczna Wniosku o refundację przez Grantodawcę
(jeżeli pozytywna to) ↓
14. Wypłata Grantu Grantobiorcy przez Grantodawcę

UWAGA!
Przed udziałem w projekcie Dolnośląski Bon na Innowacje prosimy o szczegółowe zapoznanie się
Regulaminem projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje”!

1

Wysokość wkładu Grantobiorcy może być większa niż 10% z zastrzeżeniem, iż wartość dofinansowania
Usługi nie może przekroczyć kwoty Grantu max 73 815 zł.

