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I Oś Priorytetowa
Badania i Innowacje

100 mln euro

Cel Szczegółowy:
1. Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej
(możliwość współfinansowania kosztów infrastruktury badawczo-rozwojowej w celu świadczenia usług
dla przedsiębiorców ma za zadanie zachęcić jednostki naukowe do zmiany modelu działalności
poprzez gospodarcze a nie wyłącznie dydaktyczne wykorzystywanie pomysłów.
Przykładowe projekty:
Stworzenie infrastruktury wspierającej proces komercjalizacji wiedzy i integracji środowiska
naukowego z otoczeniem gospodarczym
Promowanie wyników badań naukowych w środowisku przedsiębiorstw
Do głównych grup beneficjentów należą jednostki naukowe
gospodarczą natomiast grupą docelową są przedsiębiorstwa

prowadzące

działalność

.
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Działanie 1.1
Regionalna Infrastruktura badawczo-rozwojowa
Beneficjent: jednostki naukowe w rozumieniu Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) prowadzące działalność gospodarczą

Opis:

W ramach działania planuje się wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek
naukowych w celu świadczenia usług dla przedsiębiorstw. Zakresem wsparcia nie będą
objęte konkretne badania celowe- współfinansowana infrastruktura będzie służyła do
świadczenia szerokiego wachlarzu usług badawczo-rozwojowych na rzecz MŚP. Celem
działania jest zwiększenie efektywności wykorzystania infrastruktury naukowobadawczej do prowadzenia i komercjalizacji badań w dziedzinach związanych z
inteligentnymi specjalizacjami regionu.

Cel Szczegółowy:
2. Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw
Przykładowe projekty:
Opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub wprowadzenie znaczących
ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów (badania przemysłowe,
eksperymentalne prace rozwojowe),
Stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego
działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa,
Transfer/rozpowszechnianie stworzonych rozwiązań, w szczególności
technologicznych.

Grupą docelową w priorytecie są przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Do głównych grup
beneficjentów należą przedsiębiorstwa i instytucje otoczenia biznesu (w zakresie usług
związanych z transferem technologii)

•oznaczają prace eksperymentalne lub
teoretyczne
podejmowane
przede
wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o
podstawach zjawisk i obserwowalnych
faktów bez nastawienia na bezpośrednie
zastosowanie komercyjne

badania
podstawowe

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. Uwzględniają one tworzenie elementów
składowych systemów złożonych

•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. Mogą one także obejmować na przykład
czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie
oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług

eksperymentalne
prace rozwojowe
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Działanie 1.2
Badania celowe
Beneficjent: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją w rozporządzeniu 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).
Wsparcie dużych przedsiębiorstw możliwe jest wyłącznie pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R w
regionie oraz zagwarantowania współpracy z MŚP i jednostkami naukowymi. Ponadto wsparcie finansowe z funduszy udzielone
dużemu przedsiębiorcy nie może spowodować znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium Unii
Europejskiej.

Opis:

Zakres interwencji obejmuje finansowanie linii pilotażowych oraz działań w zakresie
wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej
produkcji (pierwsza produkcja- pierwsze przemysłowe zastosowanie urządzeń/instalacji o
charakterze pilotażowym i prototypowym lub pierwsze inwestycje niepieniężne w
sprzęt/urządzenia i instalacje, z uwzględnieniem kolejnych etapów, czyli fazę testowania,
walidacji itp., ale nie obejmują już masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży).

Działanie 1.3
Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach
Beneficjent: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją w rozporządzeniu
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).
Wsparcie dużych przedsiębiorstw możliwe jest wyłącznie pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji
działalności B+R w regionie oraz zagwarantowania współpracy z MŚP i jednostkami naukowymi. Ponadto wsparcie finansowe
z funduszy udzielone dużemu przedsiębiorcy nie może spowodować znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach
na terytorium Unii Europejskiej.

Opis:

Planowane do realizacji przedsięwzięcia będą w szczególności polegały stworzeniu
lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności
innowacyjnej przedsiębiorstwa. Projekty muszą być zgodne z Regionalną Strategią
Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020.

Działanie 1.4
Transfer technologii i komercjalizacja badań
Beneficjent: Instytucje otoczenia biznesu w rozumieniu § 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na
wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych
programów operacyjnych (Dz. U. 2009 nr 85 poz. 719 z póź. zm.).
Opis:

Celem Działania jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy sferą nauki i
biznesu, która wzmocni proces transferu technologii we wdrażaniu i rozwijaniu
innowacji w przedsiębiorstwach. W konsekwencji umożliwi to dokonanie
komercjalizacji technologii i rozwiązań opracowanych przez szkoły wyższe oraz
jednostki naukowe.

Integracja obu środowisk na rzecz innowacji będzie rezultatem działalności Brokera Innowacji, którego głównym zadaniem
będzie pozyskiwanie nowych i innowacyjnych technologii oraz rozwiązań opracowanych przez szkoły wyższe i jednostki
naukowe regionu, które to znajdą swoich odbiorców wśród regionalnych przedsiębiorców.

Działanie 1.5
Bon na patent
Beneficjent: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją w rozporządzeniu
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).
Opis:

Udzielane wsparcie będzie polegało na przyznaniu przedsiębiorcom bezgotówkowej
pomocy w postaci bonów, które przedsiębiorca wykorzysta w celu dokonania
zgłoszenia patentowego. Celem działania jest wzrost liczby zgłoszeń patentowych
dokonywanych przez przedsiębiorców działających na terenie województwa
lubelskiego.

Projekty muszą być zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020.
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Dorota Babska
Kierownik Oddziału Informacji i Promocji RPO

III OŚ PRIORYTETOWA
KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIEBIORSTW

Działanie 3.2
Instrumenty kapitałowe
Beneficjent: Instytucje wspierające powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw spełniające kryteria
wymienione w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014
r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego, np. inkubatory, w tym inkubatory przedsiębiorczości
akademickiej, centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, parki
naukowo-technologiczne.

Opis:

Wsparciem zostaną objęte projekty związane z poszukiwaniem i oceną innowacyjnych pomysłów
przedsiębiorców, pracami przygotowawczymi mającymi na celu utworzenie nowego
przedsiębiorstwa na bazie tego pomysłu (tzw. preinkubacja) oraz inwestycjami kapitałowymi w
nowopowstałe przedsiębiorstwo.

Działanie 3.3
Przedsiębiorstwa odpryskowe
Beneficjent: Spółki typu spin-off i spin-out, powstałe przy uczelniach i jednostkach naukowych

Opis:

Wsparcie ukierunkowane jest na przedsiębiorstwa odpryskowe (powstałe przy uczelniach
i jednostkach naukowych) oparte na badaniach i kapitale intelektualnym z przeznaczeniem
na tworzenie innowacji, przedsiębiorczości, wzrost zatrudnienia i rozwój gospodarki.
Elementem wspomagającym realizację celu priorytetu będą również działania związane
z pobudzaniem tworzenia firm spin-off i spin-out przez naukowców na bazie wyników prac
badawczych. Powyższe w bezpośredni sposób przyczyni się do realizacji celu 1.1 RSI –
Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza przedsiębiorczości technologicznej.
Specjalistyczne usługi świadczone dla biznesu zostaną ukierunkowane na upowszechnianie
nowych modeli biznesowych oraz rozwój zdolności produkcyjnych;

Działanie 3.4
Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku
Beneficjent: Instytucje otoczenia biznesu (IOB)

Opis: Wsparcie IOB zostanie w szczególności ukierunkowana na dostosowanie świadczonych usług do
potrzeb przedsiębiorców, a także na zmianę podejścia IOB i przeniesienia wsparcia na stronę
popytową, tak aby usługa oferowana przez IOB była ściśle powiązana z zainteresowaniem
odbiorców oraz skoncentrowana na osiąganych wynikach. Powyższe jest zgodne z zapisami Umowy
Partnerstwa, która zakłada rozszerzenie i lepsze dostosowanie do potrzeb przedsiębiorców usług
świadczonych przez IOB, w tym przeorientowanie wsparcia na stronę popytową. Profesjonalizacja
usług instytucji otoczenia biznesu ma za zadanie podnieść ich jakość do określonych standardów
międzynarodowych. Umożliwi to świadczenie kompetentnych usług specjalistycznego doradztwa
dla sektora MŚP oraz wprowadzenie skutecznego mechanizmu wymiany doświadczeń
przedsiębiorstw, a w konsekwencji poprawi zdolność IOB do samofinansowania się.
Wsparcie profesjonalizacji IOB oraz doradztwa na rzecz MŚP stanowi pomoc de minimis na podstawie Rozporządzenia
Komisji Europejskiej 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Działanie 3.5
Bon na doradztwo
Beneficjent: przedsiębiorstwa z sektora MŚP zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu
Komisji (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.
Opis:

Udzielane wsparcie będzie polegało na przyznaniu przedsiębiorcom bezgotówkowej
pomocy w postaci bonów, które przedsiębiorca wykorzysta do uzyskania wybranego
przez siebie doradztwa specjalistycznego. Usługa doradcza będzie związana z
charakterem prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Celem
działania jest pobudzenie popytu sektora MŚP na korzystanie z doradztwa
specjalistycznego.

Działanie 3.6
Marketing gospodarczy
Beneficjent: -przedsiębiorstwa z sektora MŚP /działające na terenie województwa lubelskiego/ zgodnie z definicją zawartą
w Rozporządzeniu Komisji (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
- samorząd województwa lubelskiego
-instytucje otoczenia biznesu w rozumieniu § 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja
2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach
regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2009 nr 85 poz. 719 z póź. zm.).

Opis:

W ramach Działania zaplanowano wsparcie związane z promocją przedsiębiorstw na rynkach krajowych
i międzynarodowych mające na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz stopnia
ich ekspansywności na inne rynki. Dzięki zaplanowanym do realizacji działaniom, przedsiębiorstwa
z Lubelszczyzny będą mogły zintensyfikować swój potencjał komplementarności i synergii, włączając się w
skuteczną współpracę międzynarodową, mającą na celu zwiększenie wiedzy i doświadczenia w określonym
sektorze gospodarki.

Działanie 3.7
Wzrost konkurencyjności MŚP
Beneficjent: -przedsiębiorstwa z sektora MŚP zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (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.
-podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wymienione w rozporządzaniu
delegowanym nr 480/2014.

Opis: Główne działania w ramach priorytetu zostaną skupione na stworzeniu/doposażeniu infrastruktury przedsiębiorstw w
celu wprowadzenia zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego oraz nowych lub ulepszonych produktów/usług, w tym usług
w zakresie rozwoju produktów i usług opartych na TIK (w tym optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem czy
współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne) i wprowadzania procesów
modernizacyjnych. Interwencje będą miały na celu przejście na wyższy etap rozwoju, dlatego zostaną skierowane do
przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju, zarówno do przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych. Ponadto, planuje
się wsparcie działań inwestycyjnych związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej, w tym linie produkcyjne
dostosowane do potrzeb nowego rynku zbytu. Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności, podniesienie
produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw z województwa
lubelskiego przede wszystkim dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań.

