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Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”

Działanie/poddziałanie

Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”
IV Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowobadawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Cel szczegółowy programu,
w ramach którego realizowane będą
projekty

Planowany termin naboru wniosków

Wyselekcjonowanie najwyższej jakości projektów mających
znaczący wpływ na rozwój gospodarczy Polski oraz poszczególnych
regionów.
Regionalne agendy naukowo-badawcze (RANB) umożliwią
zapewnienie właściwej koordynacji i synergii w zakresie
prowadzenia prac B+R wpisujących się w regionalne inteligentne
specjalizacje.
Wnioski o dofinansowanie projektów składać można wyłącznie w
wersji elektronicznej od 12 czerwca 2017 r. do 12 września 2017 r.
(do godz. 16:00), z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 3
etapy:
- od 12 czerwca do 11 lipca (do godz. 16:00),
- od 12 lipca do 10 sierpnia (do godz. 16:00),
- od 11 sierpnia do 12 września (do godz. 16:00).

Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego
skład wchodzi:
1) co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji
prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”, z zastrzeżeniem
jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest
rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez
nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy, oraz
2) co najmniej jedno przedsiębiorstwo zarejestrowane i
prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Typ beneficjenta

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z
zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowanych
przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach
kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%.
Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa.
Konsorcjum w danym składzie może złożyć w konkursie
maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów
wynosi: 340 000 000 PLN, w tym:
1) 316 200 000 PLN - dla województw innych niż województwo
mazowieckie oraz

Planowana alokacja (PLN)/
Maksymalna wartość projektu

2) 23 800 000 PLN – dla województwa mazowieckiego.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi
1 mln PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi
8 mln PLN.

Wymagany wkład własny

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi do 100%
kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt jest
realizowany w ramach jej działalności niegospodarczej.
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który
obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace
rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w
którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych
nie uzyska dofinansowania).
Pomoc udzielana w konkursie stanowi pomoc na projekty
badawczo-rozwojowe.

Typy projektów przewidziane do
realizacji w ramach konkursu

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat.
W projekcie możliwe jest powierzenie przez członka konsorcjum
będącego przedsiębiorcą realizacji części prac B+R
podwykonawcom. Wartość prac realizowanych na zasadzie
podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% kosztów
kwalifikowanych ponoszonych przez danego przedsiębiorcę w
projekcie.

WSKAŹNIKI
Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach
Liczba skomercjalizowanych wyników prac B+R
WSKAŹNIKI REZULTATU
Przychód z komercjalizacji wyników prac B+R
Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych
Liczba realizowanych prac B+R
Liczba jednostek naukowych wspartych w zakresie prowadzenia
prac B+R
WSKAŹNIKI PRODUKTU

Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty
w zakresie innowacji lub badań i rozwoju
Liczba osób prowadzących działalność B+R w ramach projektu
KRYTERIA MERYTORYCZNE
- Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo
prace rozwojowe oraz dotyczy innowacji produktowej lub
procesowej.
- Przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w zakres
regionalnych agend naukowo-badawczych (RANB).

KRYTERIA DOSTĘPU

- Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia
rezultatów projektu.
- Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie
umożliwia jego prawidłową realizację.
- Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o
dofinansowanie.

KRYTERIA PUNKTOWANE

- Zaplanowane prace B+R są adekwatne do osiągnięcia celu i
przedmiotu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały
zdefiniowane (0-5 pkt).
Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący
pozytywną ocenę projektu wynosi 3 pkt - spełnienia kryterium w
stopniu dobrym.
- Zespół badawczy oraz zasoby techniczne zapewniają prawidłową
realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R (0-5 pkt).
Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący
pozytywną ocenę projektu wynosi 3 pkt - spełnienia kryterium w
stopniu dobrym.

- Nowość rezultatów projektu (0-5 pkt).
W przypadku innowacji produktowej - nowość rezultatów projektu
(co najmniej w skali polskiego rynku) jest rozumiana jako znacząca
zmiana, tzn. podczas oceny wniosku brane pod uwagę będą
wskaźniki jakościowe i ilościowe, które odróżniają ten produkt od
występujących na rynku produktów o podobnej funkcji
podstawowej.
W przypadku innowacji procesowej - nowość rezultatów projektu
rozumiana jest jako wprowadzenie zmian technologicznych (co
najmniej w skali polskiego rynku). W ramach oceny
przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie, czy
technologia wykorzystana w procesie stanowi nowość w skali
polskiego rynku oraz czy mamy do czynienia ze znaczącą zmianą w
zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania.
Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący
pozytywną ocenę projektu wynosi 3 pkt - spełnienia kryterium w
stopniu dobrym. Maksymalna liczba punktów zostaje przyznana dla
projektu, który charakteryzuje się nowością w skali globalnej.
- Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia (0-5 pkt).
Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący
pozytywną ocenę projektu wynosi 3 pkt - spełnienia kryterium w
stopniu dobrym.
- Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP (0
albo 3 pkt)
- Projekt ma charakter ponadregionalny (0 albo 1 pkt).

Projekt jest zgodny z zasadą równości szans.
KRYTERIA HORYZONTALNE

Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady
zrównoważonego rozwoju.
Barbara Łukomska:
barbara.lukomska@uni.lodz.pl; tel. 42/635 41 71

Kontakt w CN UŁ

Małgorzata Mstowska:
malgorzata.mstowska@uni.lodz.pl; tel. 42/635 41 68

