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WEBINAR:



Agenda Spotkania

12.00 - 12.20 Informacje o projekcie μGranty B+R dla przedsiębiorstw

12.20 - 12.40 Rola ekspertów merytorycznych w projekcie

12.40 - 13.00 Jak zostać ekspertem merytorycznym?

13.00 - 13.20 Realizacja prac B+R w projekcie przez zespoły naukowe

13.20 - 13.30 Podsumowanie spotkania



PROGRAM MIKROGRANTY

 Program będzie realizowany do połowy roku 2023

 Łączna wartość grantów dla przedsiębiorców wyniesie 15 mln zł

 Program jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa: 01 Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez 
innowacje

„μGranty B+R dla przedsiębiorstw” to regionalny program dofinansowania 
usług B+R, w którym pomorscy przedsiębiorcy mogą aplikować o bezzwrotne 
wsparcie na zakup usług badawczo-rozwojowych o wartości do 200 tys. zł.



OPERATOR PROGRAMU μGRANTY

 Excento sp. z o.o. 
(spółka celowa Politechniki Gdańskiej)

PARTNERZY

 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

 Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. 
(spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego)

 Techtransbalt Sp. z o.o. 
(spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego)



GŁÓWNE WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

ZGODNOŚĆ Z ISP 

INNOWACYJNOŚĆ 

DZIAŁANIA B+R  

KWALIFIKOWALNOŚĆ GRANTOBIORCY
Przedsiębiorstwo prowadzące działalność na terenie województwa 
pomorskiego

Zgodność zakresu planowanej usługi z obszarami tematycznymi Inteligentnych 
Specjalizacji Pomorza, określonymi we właściwej uchwale Zarządu 
Województwa Pomorskiego:

1. ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne;
2. ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym 

informacyjnie;
3. ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przemyśle, 

dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie;
4. ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych 

i okresu starzenia.

Czy produkt/usługa planowana do wdrożenia w wyniku realizacji zaplanowanych 
prac B+R będzie innowacją produktową lub procesową o skali co najmniej 
krajowej

Czy rozwiązanie problemu, w tym w szczególności w zaproponowany we wniosku 
o grant sposób, wymaga prowadzenia prac o charakterze B+R (badań 
przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych)



OGRANICZENIA DOTYCZĄCE POZYSKANIA GRANTU Z PROGRAMU

 wartość usługi do 200 tys. zł netto

 intensywność dofinansowania około 75%

 okres realizacji zaplanowanych prac B+R do 6 miesięcy

 dofinansowanie grantu w formie pomocy de minimis



SCHEMAT PROCESU PRZYZNAWANIA GRANTÓW W PROGRAMIE

1.
• Złożenie wniosku o grant

• Weryfikacja złożonego wniosku - do 10 dni

2.

• Opracowanie karty projektu stanowiącej 
uzupełnienie wniosku o grant - do 4 tygodni

• Ocena formalna wniosku - do 10 dni

3.

• Komitet inwestycyjny (ocena merytoryczna wniosku)

• Podpisanie umowy o grant

4.
• Wybór wykonawcy - około 4 tygodnie

5.
• Realizacja prac B+R - do 6 miesięcy

6.
• Rozliczenie grantu - do 14 dni

• Kryteria weryfikacji wniosku

• Karta weryfikacji wniosku

• Ekspert merytoryczny

• Kryteria oceny wniosku

• Karta oceny wniosku

• Eksperci biznesowi

• Wzór umowy o grant

• Wytyczne dotyczące konkurencyjności

• Wzór umowy pomiędzy grantobiorcą a wykonawcą 

• Wniosek o rozliczenie grantu 

Regulamin



ZADANIA EKSPERTA MERYTORYCZNEGO

• wsparcie grantobiorcy w wyszukaniu optymalnego rozwiązania problemu badawczego wskazanego we
wniosku o przyznanie grantu oraz opisaniu tego rozwiązania w sposób szczegółowy i precyzyjny, z
uwzględnieniem ograniczeń związanych z budżetem oraz terminem realizacji prac przyszłego grantu;

• wsparcie grantobiorcy przy opracowaniu agendy badawczej będącej załącznikiem do wniosku o
przyznanie grantu;

• wsparcie grantobiorcy w zdefiniowaniu wymagań co do przyszłego wykonawcy zaplanowanych prac
badawczych;

• weryfikacja i ocena, czy złożona przez grantobiorcę karta projektu oraz cały wniosek o przyznanie
grantu spełnia kryteria dopuszczające do ostatecznej oceny przez komitet inwestycyjny wskazane w
sekcji A.IV dokumentu kryteria oceny wniosku, stanowiącego załącznik do regulaminu Projektu;

• zapewnienie Excento wsparcia merytorycznego dotyczącego wniosku o przyznanie grantu objętego
wsparciem eksperta, w tym przygotowywanie opinii uzasadniających dokonaną przez eksperta ocenę,
w przypadku wątpliwości zgłoszonych w toku ewentualnej kontroli, przy czym przygotowana przez
eksperta opinia powinna być rzeczowa i spójna logicznie, zaś jej konkluzje jednoznaczne.



OBOWIĄZKI EKSPERTA MERYTORYCZNEGO

• zapoznać się z dokumentacją Projektu udostępnioną przez Excento;

• zapoznać się z podstawowymi definicjami i pojęciami niezbędnymi do oceny projektów o charakterze B+R,
współfinansowanych ze środków europejskich lub krajowych, w szczególności relewantnymi definicjami „badań” i
„innowacyjności”;

• zapoznać się z zakresem ISP przyjętych przez Zarząd Województwa Pomorskiego w drodze uchwały nr 316/31/15 z
dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz podjęcia
negocjacji w sprawie Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, zmienionej uchwałą Zarządu
Województwa Pomorskiego Nr 71/110/16 z dnia 26 stycznia 2016 roku oraz ewentualnymi późniejszymi zmianami
tej uchwały;

• działać zgodnie z najlepszą wiedzą, kierując się jedynie przesłankami merytorycznymi z zakresu swojej
specjalizacji;

• zachować poufność w zakresie zadań realizowanych w ramach Projektu, w szczególności w zakresie opiniowanych
i weryfikowanych Wniosków o przyznanie grantu;

• powstrzymać się od wykorzystywania informacji i dokumentów uzyskanych podczas realizacji Projektu do celów
innych, niż związanych z wykonaniem swoich obowiązków w toku Projektu;

• zachować bezstronność w toku realizacji swoich obowiązków w ramach Projektu;

• uczestniczyć w programie szkoleń organizowanym przez Excento w przedmiocie zasad przygotowania oraz
weryfikacji i oceny wniosków w Projekcie.



HARMONOGRAM PRAC EKSPERTA MERYTORYCZNEGO

Przydział eksperta do grantu

Wsparcie grantobiorcy w opracowaniu karty projektu

Weryfikacja i ocena formalna (dopuszczającą) karty
projektu

4 tygodnie od dnia podpisania umowy

7 dni od złożenia kompletnego wniosku przez
grantobiorcę

Wypłata wynagrodzenia zgodnie z wystawionym
przez eksperta rachunkiem lub fakturą

Podpisanie umowy z Excento

Zapewnienie Excento wsparcia merytorycznego
dotyczącego grantu objętego wsparciem eksperta, w
przypadku wątpliwości zgłoszonych w toku ewentualnych
kontroli

Okres trwałości projektu



KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE W ROLI EKSPERTA MERYTORYCZNEGO

• Szansa na nawiązanie współpracy z biznesem

• Poznanie potrzeb środowiska biznesowego w zakresie prac B+R

• Rozszerzenie zakresu świadczonych usług B+R o nowe obszary badawcze

• Wynagrodzenie za wykonaną usługę



ZASADY NABORU EKSPERTÓW MERYTORYCZNYCH

Baza ekspertów 
merytorycznych*

Przydział 
eksperta 
do grantu

Umowa  z 
ekspertem

Karta 
oceny 

wniosku

Weryfikacja 
wymagań

Wniosek 
o wpis do 

bazy

*Wpis do bazy ekspertów merytorycznych nie gwarantuje podpisania umowy



ZASADY WPISU NA LISTĘ WYKONAWCÓW

Lista 
Wykonawców

Udział w 
postępowaniu

Umowa  z 
grantobiorcą

Realizacja 
Badań

Weryfikacja 
wniosku

Wniosek 
o wpis na 

listę
Udział w 

postępowaniu 
na wybór 

wykonawcy plus 
zgoda na wpis 

na listę



REALIZACJA PRAC BADAWCZYCH W PROJEKCIE

• Czas trwania badań: do 6 miesięcy

• Maksymalna wartość zlecenia: 200 000 zł netto

• Tematyka badań: zgodna z ISP

• Zakres badań: badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe

• Konflikt interesów: ekspert merytoryczny nie może być zaangażowany w prace zespołu badawczego w tym
samym projekcie



ZAPRASZAM DO KONTAKTU!

PIOTR MARKOWSKI
Kierownik projektu μGranty B+R dla przedsiębiorstw

tel: 58 348 61 55

e-mail: mikrogranty@excento.pl
www.mikrogranty.com.pl


