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PROGRAM μGRANTY
„μGranty B+R dla przedsiębiorstw” to regionalny program
dofinansowania usług B+R, w którym pomorscy przedsiębiorcy
mogą aplikować o bezzwrotne wsparcie na zakup usług badawczorozwojowych o wartości do 200 tys. 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
 Program będzie realizowany do 3 0 . 0 6 . 2023 r.
 Łączna wartość grantów dla przedsiębiorców wyniesie 15 mln zł
 Start: III kw 2021 r.
 Ostatni planowany nabór: październik 2022 r.

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)
 Univentum Labs Sp. z o.o.
(prev. TechTransBalt Sp. z o.o.)
(spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego)

SCHEMAT PROCESU PRZYZNAWANIA GRANTÓW W PROGRAMIE μGRANTY

1.

2.

3.

4.

• złożenie wniosku o grant (wersja elektroniczna: mikrogranty@excento.pl; wersja papierowa:
EXCENTO Sp. z o.o., ul. Narutowicza 11/12; 80-233 Gdańsk)
• weryfikacja złożonego wniosku (10 dni)
• przydzielenie eksperta merytorycznego
• wypracowanie wspólnej agendy badawczej stanowiącej wkład do karty projektu (ok. 4 tygodnie)
• weryfikacja karty projektu (10 dni)
• komitet inwestycyjny
• podpisanie umowy o grant

• wybór usługodawcy (ok.2 tygodnie) zgodnie z zasadą konkurencyjności

• realizacja prac B+R (do 6 miesięcy)

5.
• rozliczenie grantu

6.

Kryteria formalne (Grantobiorca):
Grantobiorca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie
1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184,
3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Grantobiorca prowadzi działalność na terytorium województwa pomorskiego

Grantobiorca kwalifikuje się do dofinansowania w ramach działania (posiadany status
przedsiębiorstwa)
Grantobiorca nie prowadzi działalności wyłączonej od finansowania
a) likwidacji bądź budowy elektrowni jądrowych,
b) inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów
c) wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych,
d) inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych niezwiązaną z ochroną środowiska lub inwestycjami
niezbędnymi do łagodzenia lub ograniczenia oddziaływania tej infrastruktury na środowisko

Kryteria formalne (Wniosek)
Wniosek jest kompletny
Wniosek został przygotowany zgodnie z wymogami formalnymi
Budżet i czas realizacji Projektu Grantowego są zgodne z zasadami konkursu
Projekt Grantowy jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, o której mowa w art. 7
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
Zrównoważony rozwój definiuje się jako rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje
integrowanie działań mających na celu wzrost gospodarczy oraz działań społecznych,
z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych
w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania potrzeb poszczególnych społeczności lub
obywateli, zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń.
Projekt Grantowy nie został zakończony

Kryteria formalne / dopuszczające
Projekt Grantowy wpisuje się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza
(Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie określenia obszarów Inteligentnych
Specjalizacji Pomorza oraz podjęcia negocjacji w sprawie Porozumień na rzecz Inteligentnych
Specjalizacji Pomorza (ISP) Nr 316/31/15 z dnia 9 kwietnia 2015)

Więcej na temat IP na stronie projektu w zakładce Grantobiorcy.

Kryteria formalne / dopuszczające
Projekt Grantowy wpisuje się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza

Kryteria formalne / dopuszczające
Projekt Grantowy obejmuje badania przemysłowe lub eksperymentalne prace
rozwojowe
•
badania przemysłowe – oznaczają badania planowane lub badania krytyczne
mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych
produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do
istniejących produktów, procesów lub usług
•
eksperymentalne prace rozwojowe – oznaczają zdobywanie, łączenie,
kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny
nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu
opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Kryteria formalne / dopuszczające
Na potrzeby oceny merytorycznej znajduje zastosowanie definicja innowacyjności określona
w Podręczniku Oslo (OECD, 2005):
innowacja produktowa oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego
towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu
do ich charakterystyk lub przeznaczenia;
innowacja procesowa oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub
znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy;
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.

Kryteria formalne / dopuszczające

Projekt Grantowy obejmuje badania przemysłowe lub eksperymentalne
prace rozwojowe
•
badania przemysłowe – oznaczają badania planowane lub badania
krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem
opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też
wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów
lub usług

•
eksperymentalne prace rozwojowe – oznaczają zdobywanie,
łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy
i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej
stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub
ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Kryteria formalne / dopuszczające
Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów
Projektu Grantowego
- Grantobiorca dysponuje prawami własności intelektualnej, które są

niezbędne dla prowadzenia prac B+R zaplanowanych w Projekcie
Grantowym;
- uprawdopodobniono, że brak jest dostępnych i objętych ochroną,
rozwiązań/ technologii/wyników prac B+R, których istnienie
uniemożliwiałoby albo czyniło niezasadnym przeprowadzenie
zaplanowanego wdrożenia wyników Projektu Grantowego

Kryteria punktowe (0-5)
Zaplanowane prace B+R są adekwatne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi związane
zostały poprawnie zdefiniowane (wykonalność Projektu Grantowego)
Zaplanowane do wdrożenia rezultaty cechują się wysoką nowością
(innowacyjność Projektu Grantowego)
Projekt Grantowy wpisuje się w model biznesowy Grantobiorcy i posiada on zdolności do
wdrożenia jego rezultatów (zgodność z modelem biznesowym / możliwość wdrożenia)
Projekt Grantowy prowadzi do wzrostu ekoefektywności (spełnia – nie spełnia)
Ekoefektywność projektu to wpływ na postęp gospodarczy i ekologiczny, przez wkład (wartość) dla
dobrobytu. Oznaczający efektywne wykorzystanie zasobów środowiskowych, ekonomicznych
i ludzkich z pozytywnym dla nich skutkiem.
Definicja, cele i priorytety Uni Europejskiej w obszarze zrównoważonego rozwoju dostępne są na
stronie: https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/euapproach-sustainable-development_pl

„CZYM JEST POMOC DE MINIMIS?”
Pomoc de minimis to wsparcie ze środków publicznych. Wartość
dofinansowania udzielonego jednej firmie w trakcie 3 lat kalendarzowych nie
może przekroczyć 200 tys. euro, natomiast dla firm z sektora transportu
drogowego 100 tys. euro (wyjątek stanowią firmy, w których transport jest
jednym z elementów usługi, np.: pocztowej, kurierskiej czy zbierania odpadów).
Grupy wyłączone z tego rodzaju pomocy to m.in. przedsiębiorstwa w trudnej
sytuacji ekonomicznej, reprezentujące sektor rybołówstwa i akwakultury
i zajmujące się produkcją podstawowych produktów rolnych. Szczegółowe
postanowienia dotyczące pomocy de minimis zawiera rozporządzenie Komisji
Europejskiej nr 1407/2013, obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. Limit otrzymanej
pomocy można zweryfikować w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary

CZY REALIZACJA PRAC B+R POWINNA PROWADZIĆ DO POWSTANIA
INNOWACJI TECHNOLOGICZNEJ LUB PROCESOWEJ NA POZIOMIE MINIMUM
KRAJOWYM?

Tak, realizacja prac B+R powinna prowadzić do powstania innowacji
technologicznej lub procesowej na poziomie minimum krajowym. Natomiast
dopuszczalne jest finansowanie fragmentu prac większego projektu, który
w rezultacie powinien doprowadzić do ww. innowacji.

JAKI JEST WYMAGANY MINIMALNY WKŁAD WŁASNY
GRANTOBIORCY?
W zależności od aktualnego naboru w konkursie wkład własny
Grantobiorców będzie zamykał się w przedziale od 15 do 30%.

KTO FINANSUJE PRACE EKSPERTA MERYTORYCZNEGO
W PROJEKCIE?
Koszt pracy Eksperta merytorycznego finansuje Excento w ramach
kosztów Projektu.

JAK DŁUGO POWINIEN TRWAĆ OKRES REALIZACJI GRANTU?
Okres realizacji projektu może trwać maksymalnie 7 miesięcy
uwzględniając czas niezbędny na wybór wykonawcy usługi.
W uzasadnionych przypadkach, jeżeli okres realizacji usługi badawczorozwojowej ulegnie wydłużeniu nie z winy beneficjenta, istnieje możliwość
ubiegania się u operatora programu o wydłużenie realizacji projektu.
CZY NA ETAPIE APLIKOWANIA GRANTOBIORCA MUSI POSIADAĆ
PODPISANĄ UMOWĘ Z WYKONAWCĄ?
Na etapie aplikowania Wnioskodawca nie musi posiadać umowy
warunkowej z wykonawcą. Wybór Wykonawcy odbywa się dopiero po
podpisaniu umowy o grant.

CO OZNACZA „ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI?

Zasada zachowania konkurencyjności polega na przygotowaniu
i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sposób zapewniający w szczególności zachowanie zasad uczciwej konkurencji
i równe traktowanie wykonawców. Szczegółowe wytyczne dotyczące
prawidłowego przygotowania procedury udzielenia zamówienia publicznego
(w tym postępowania ofertowego) znajdują się
w dokumencie WYTYCZNE dotyczące udzielania zamówień w trybie
konkurencyjnym w projekcie „µGranty B+R dla przedsiębiorstw”.
Excento Sp.z o.o, na prośbę beneficjenta, zweryfikuje zgodność przygotowania
przez beneficjenta postępowania ofertowego z wytycznymi.

CO OZNACZA „ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI?

CZY MOŻNA ZŁOŻYĆ WIĘCEJ NIŻ JEDEN WNIOSEK?
W jednym naborze można złożyć tylko jeden wniosek.
KTO MOŻE BYĆ WPISANY NA LISTĘ WYKONAWCÓW?
Na listę wykonawców mogą zostać wpisane podmioty wskazane w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.): uczelnie, Polska
Akademia Nauk, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe
utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Centrum Łukasiewicza, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polska Akademia
Umiejętności, inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny
i ciągły ( w tym spółki prowadzące taką działalność ) oraz centra badawczo-rozwojowe
w rozumieniu art. 17 Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 226 ze zm.)

JAKI JEST PRZEWIDZIANY BUDŻET NA JEDEN NABÓR?
ILE PROJEKTÓW MOŻE ZOSTAĆ ZREALIZOWAYCH W RAMACH JEDNEGO
NABORU?
Program przewiduje alokacje w wysokości 3mln-5mln na jeden nabór wniosków. Liczba
zrealizowanych projektów w ramach jednego naboru zależna jest od liczby złożonych
wniosków i ostatecznej decyzji o liczbie naborów.
Łącznie planuje się przyznanie środków finansowych ok. 100 projektom.

DO KOGO NALEŻĄ PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W PROJEKCIE?
Wszystkie prawa własności intelektualnej do wyników prac powstałych w trakcie realizacji
projektu należą do Grantobiorcy. Przy czym proszę pamiętać, że jeżeli do opracowania
wyników tych prac została wykorzystana własność intelektualna należąca do osób trzecich
ona nadal pozostaje przy tych osobach. W takim przypadku do wdrożenia wyników prac
niezbędne jest pozyskanie praw do tej własności intelektualnej (np. zakup licencji).

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE POZYSKANIA GRANTU Z PROGRAMU

 wartość usługi do 200 tys. zł netto
 intensywność dofinansowania: około 75%
 okres realizacji zaplanowanych prac B+R wyniesie do 7 miesięcy
 dofinansowanie grantu w formie pomocy de minimis

ZALETY PROGRAMU μGRANTY


proste zasady aplikowania i rozliczania się – prosty wniosek, jedna faktura



szybkość przyznawania dofinansowania – 6-8 tygodni od złożenia
wniosku do podpisania umowy o grant



niski wkład własny – około 25%



wsparcie w procesie definiowania agendy badawczej - pomoc
eksperta merytorycznego



możliwość pre-finansowania grantu + podatku VAT (pożyczka)



wybór Wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej spoza „Listy” w trybie
zasady konkurencyjności – po stronie Grantobiorcy

ZAPRASZAM DO KONTAKTU!

ANNA KWAŚNIK
Koordynator projektu
μGranty B+R dla przedsiębiorstw

tel: 665 770 331
e-mail: a.kwasnik@rigp.pl
www.mikrogranty.com.pl
https://rigp.pl/

