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INSPIRACJE INNOWACJE ROZWÓJ 

Dolnośląski Bon na Innowacje 
 

Projekt jest wdrażany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020. 
 

Projekt jest współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 

Realizatorem projektu jest partnerstwo utworzone 

przez: Województwo Dolnośląskie, działające jako 

Lider oraz Dolnośląską Agencję Rozwoju 

Regionalnego S.A., działającą jako Partner. 
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INSPIRACJE INNOWACJE ROZWÓJ 

Celem Projektu jest wsparcie współpracy dolnośląskich mikro, małych 

i średnich Przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w zakresie 

dotyczącym prowadzenia prac B+R i wdrożeń, czego efektem będzie 

poprawa działalności Przedsiębiorstwa, dzięki wykorzystaniu wiedzy 

wywodzącej się ze środowisk naukowych. 
 

Projekt wspiera realizację usług o charakterze badań przemysłowych 

i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, prowadzonych przez 

jednostki naukowe na rzecz mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw. 

Projekt ma charakter kompleksowy i obejmuje zarówno wsparcie o 

charakterze doradczym, jak i wsparcie finansowe. Projekt przyczynia 

się do rozwoju innowacji w sektorze MMŚP w postaci nowych bądź 

ulepszonych produktów lub usług, powstałych w oparciu o wiedzę 

wywodzącą się ze środowisk naukowych. 
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INSPIRACJE INNOWACJE ROZWÓJ 

 

 

W ramach Projektu dostępne jest wsparcie o charakterze 

finansowym: 

 

Wsparcie w formie Grantu przekazywane Grantobiorcy przez 

Grantodawcę  przeznaczone na dofinansowanie Usługi świadczonej na 

rzecz przedsiębiorcy przez Wykonawcę Usługi - jednostkę naukową.  

 

Usługa może obejmować: 

 audyt technologiczny  

 usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia albo rozwoju 

produktu lub technologii 
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INSPIRACJE INNOWACJE ROZWÓJ 

 audyt technologiczny 
 

 

Zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w 

identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w 

ramach usługi badawczo-rozwojowej  

 

Maksymalnie dofinansowanie do 5% otrzymanego grantu.  
 

Wartość audytu pomniejsza wartość dofinansowania. 

 

Przedsiębiorca we własnym zakresie realizuje procedurę związaną z 

wyłonieniem Wykonawcy odpowiedzialnego za przeprowadzenie 

audytu (jednostki naukowej). 
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INSPIRACJE INNOWACJE ROZWÓJ 

 usługa badawczo-rozwojowa 
 

Dotyczy wdrożenia albo rozwoju produktu lub technologii i polega 

m.in. na: opracowanie bądź udoskonalenie usługi lub wyrobu, 

wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz 

przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie 

optymalizacji produktu, np.: 

 opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii 

produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych  

lub nowego projektu wzorniczego; Usługa może obejmować: fazę badań 

przemysłowych lub prac rozwojowych; 

 wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych  

lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej przed 

uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej. 
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INSPIRACJE INNOWACJE ROZWÓJ 

Zakres usługi 
 

Zakresem 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.  
 

Zakresem 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.  
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INSPIRACJE INNOWACJE ROZWÓJ 

Zakres usługi 
 

Przedmiotem usługi mogą być: 

(1) badania przemysłowe, 

(2) prace rozwojowe,  

(3) prace badawczo-rozwojowe,  
 

wpisujące się w Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje (zgodne  

z dokumentem „Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych 

specjalizacji Dolnego Śląska”) 
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INSPIRACJE INNOWACJE ROZWÓJ 

(1) badania przemysłowe 
 

Badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w 

celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług  

lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, 

procesów i usług. 
 

Badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów 

złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii 

rodzajowych. 
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INSPIRACJE INNOWACJE ROZWÓJ 

(2) prace rozwojowe 
 

Nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej 

aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i 

działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do 

planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, 

zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, w 

szczególności: 

 opracowywanie projektów, rysunków, planów oraz innej 

dokumentacji do tworzenia nowych produktów, procesów i usług; 

 opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu 

komercyjnym oraz projektów pilotażowych; 

 działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz 

testowaniem produktów, procesów i usług. 
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INSPIRACJE INNOWACJE ROZWÓJ 

(3) prace badawczo-rozwojowe 
Prace badawczo-rozwojowe – usługi obejmujące badania przemysłowe i/lub 

eksperymentalne prace rozwojowe zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 651/2014 z 

dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu m.in. opracowanie nowej lub 

udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz 

przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu, jak 

na przykład: 

o   zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, 

usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian 

procesowych lub nowego projektu wzorniczego; 

o   wydatki na wykonywanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych 

lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem 

produkcji masowej lub działalności  handlowej, 

o   wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych 

rozwiązań 
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INSPIRACJE INNOWACJE ROZWÓJ 

Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje 
 

Branża chemiczna i farmaceutyczna 

Mobilność przestrzenna 

Żywność wysokiej jakości 

Surowce naturalne i wtórne 

Produkcja maszyn, urządzeń, obróbka materiałów 

Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (ICT) 
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INSPIRACJE INNOWACJE ROZWÓJ 

Podmiot uprawniony o ubieganie się o grant 
 

Przedsiębiorca, który jednocześnie spełnia wszystkie następujące 

warunki: 

1. posiada siedzibę/filię/oddział na terenie województwa 

dolnośląskiego oraz posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 

(KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEiDG), 

2. spełnia definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy 

określoną w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 

108 Traktatu,  

 
 

XII 



INSPIRACJE INNOWACJE ROZWÓJ 

Podmiot uprawniony o ubieganie się o grant 
 

3. jest uprawniony do otrzymywania pomocy de minimis zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 

2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 

2015 r. poz. 488), 

4. nie posiada zaległości wobec Skarbu Państwa, 

5. nie pozostaje pod zarządem komisarycznym ani nie znajduje się w 

toku likwidacji albo postępowania upadłościowego.  

 
 

XIII 



INSPIRACJE INNOWACJE ROZWÓJ 

Podmioty, które nie mogą ubiegać się o uzyskanie grantu to przedsiębiorcy: 

• którzy zostali wykluczeni z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację 

programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na podstawie art. 207 o 

finansach publicznych,  

• na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za 

niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE, 

• karani na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), zakazem dostępu do środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), 

• karani na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. 

2015 r. poz. 1212).  

• którzy już korzystali z Grantu finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju  

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne 

przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, 

Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację” 
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INSPIRACJE INNOWACJE ROZWÓJ 

Uprawnieni wykonawcy usług 
  

Wykonawcami usług mogą być 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.). 

Wykonawcą nie może być podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z 

przedsiębiorcą, w rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komsji 

(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 

108 Traktatu. 

Przedsiębiorca dokonuje wyboru Wykonawcy usług kierując się jego 

możliwościami technicznymi oraz doświadczeniem badawczym i 

wdrożeniowym, a także mając na względzie racjonalny stosunek jakości 

do oferowanej przez wykonawcę usługi ceny.  
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Typy wykonawców usług 

• podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, w rozumieniu statutów tej 

uczelni, 

• jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619), 

• instytut badawczy, 

• międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych 

przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

• Polska Akademia Umiejętności, 

• inna jednostka organizacyjna, niewymieniona powyżej, posiadająca 

osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 

przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, 

nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach 

wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U.Nr 116, poz. 730 oraz z 2010 r. 

Nr 75, poz. 473) 
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INSPIRACJE INNOWACJE ROZWÓJ 

Wysokość dofinansowania  
 

Maksymalna wartość udzielonego Grantu może wynosić 73 815,00 zł  

 

Na wartość całkowitą usługi składa się: 

 wartość dofinansowania w postaci Grantu, stanowiąca 90% wartości 

netto usługi,  

 wkład przedsiębiorcy stanowiący jego środki własne w wysokości 

10% wartości netto usługi oraz podatek VAT.  
 

Grant jest pomocą de minimis. 
 

Grant jest wypłacany w formie refundacji. 
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INSPIRACJE INNOWACJE ROZWÓJ 

Zasady aplikowania, realizacji usługi i jej rozliczenia 

1. Złożenie Formularza zgłoszeniowego  

2. Ocena kwalifikowalności Przedsiębiorstwa (jeżeli pozytywna to) ↓ 

3. Wybór Wykonawcy usługi 

4. Złożenie Wniosku o przyznanie Grantu 

5. Weryfikacja formalna Wniosku o przyznanie Grantu 

6. Weryfikacja merytoryczna Wniosku 

7. Decyzja o przyznaniu Grantu 

8. Podpisanie z Przedsiębiorcą Umowy o Udzielenie Grantu 

9. Świadczenie Usługi przez Wykonawcę usługi 

10.Wystawienie przez Wykonawcę usługi faktury/rachunku 

11.Dokonanie płatności za wykonaną Usługę przez Przedsiębiorcę 

12.Dostarczenie przez Przedsiębiorcę Wniosku o refundację 

13.Weryfikacja formalna oraz merytoryczna Wniosku o refundację 

14.Wypłata Grantu 
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INSPIRACJE INNOWACJE ROZWÓJ 

Zasady aplikowania, realizacji usługi i jej rozliczenia 

 

ETAP 1 i 2. Złożenie przez Przedsiębiorcę Formularza zgłoszeniowego oraz ocena 

kwalifikowalności przedsiębiorstwa 

 

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w formie skanu na jeden z następujących 

adresów mailowych: Katarzyna.Salamacha@dolnyslask.pl lub bon@darr.pl bądź za 

pośrednictwem witryny internetowej: www.dolnoslaskibon.pl 

 

Weryfikacja Formularza: maksymalnie 5 dni roboczych 

 

XIX 

mailto:bon@darr.pl
http://www.dolnoslaskibon.pl/


INSPIRACJE INNOWACJE ROZWÓJ 

Zasady aplikowania, realizacji usługi i jej rozliczenia 

 

ETAP 4. Złożenie Wniosku o przyznanie grantu w formie papierowej w siedzibie DARR S.A.  

 

Przedsiębiorca składa wniosek zawierający informacje o przedsiębiorstwie i Wykonawcy usługi 

oraz o planowanym zakresie i terminie świadczenia Usługi. 

 

Nabór wniosków ma charakter ciągły i otwarty, do wysokości puli środków przewidzianych na 

dany rok realizacji. 

 

Przewidywane są dwa terminy naboru Wniosków: 

1. od 16 sierpnia 2017r. do 30 kwietnia 2018r. 

2. od 01 czerwca 2018r. do 31 grudnia 2018r. 

 

Weryfikacja formalna Wniosku: maksymalnie: 10 dni roboczych 

Weryfikacja merytoryczna Wniosku: maksymalnie: 15 dni roboczych 
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INSPIRACJE INNOWACJE ROZWÓJ 

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy 

  

Dofinansowanie w formie Grantu jest wypłacane po ustanowieniu i 

wniesieniu przez Przedsiębiorcę zabezpieczenia należytego wykonania 

zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

Przedsiębiorca na okres realizacji Umowy oraz na okres 5 lat od dnia 

jej zakończenia ustanawia zabezpieczenie w formie weksla in blanco 

opatrzonego klauzulą „bez protestu”. 

 

Przedsiębiorca jest zobowiązany jest do złożenia prawidłowo 

wystawionego zabezpieczenia, w terminie 14 dni od dnia wejścia w 

życie Umowy. 
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INSPIRACJE INNOWACJE ROZWÓJ 

Budżet projektu: 6 273 596,76 zł, w tym: 

dofinansowanie: 5 332 557,25 zł 

środki  własne: 941 039,51 zł 

 

Budżet przeznaczony na granty: 5 609 940,00 zł 

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 – 31.08.2019 

 

www.dolnoslaskibon.pl 
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Dziękujemy Państwu za uwagę 
 

Marek Stankiewicz, Łukasz Jaroński 

Specjaliści ds. rekrutacji i promocji 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój 
 

Tel. 74 64 870 400, Faks: 74 64 80 417 

E-mail: tpark@darr.pl 

www.darr.pl, www.dolnoslaskibon.pl 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest 

Ośrodkiem Innowacji akredytowanym przez  Ministra 

Rozwoju w zakresie świadczenia: 

"usług doradczych w zakresie innowacji"  

oraz 

"usług wsparcia innowacji"  

w ramach Poddziałania 2.3.1. Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020 

 
Akredytacja została udzielona 30 sierpnia 2016 roku 

 
http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-

przedsiebiorczosci/innowacyjnosc/akredytacja-osrodkow-

innowacji-swiadczacych-uslugi-proinnowacyjne/ 

  

 

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest 

podmiotem wpisanym do Bazy Usług Rozwojowych w 

zakresie świadczenia następujących rodzajów usług 

rozwojowych dofinansowanych: 

 Usługa doradcza 

 Usługa szkoleniowa 

 
Wpis został zaakceptowany przez PARP  11 października 2016 roku 

 
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl 
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