Initech ulotka OK:Layout 1

2009-04-30

14:04

Strona 1

PRZEDSIĘWZIĘCIE
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Działanie na rzecz
wspierania innowacyjności
polskiej gospodarki
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Przedsięwzięcie IniTech poprzez doﬁnansowanie działań
dotyczących współpracy między nauką a przemysłem ma
na celu wsparcie badań naukowych ukierunkowanych na
zastosowanie w praktyce.
ADRESACI WSPARCIA:
 doﬁnansowanie fazy badawczej i fazy przygotowań
do wdrożenia:
 przedsiębiorcy,
 jednostki naukowe,
 konsorcja naukowo-przemysłowe,
 doﬁnansowanie zakupu usług doradczych w zakresie
innowacji:
 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 jednostki naukowe.
DOFINASOWANIE:
 faza badawcza (A) - badania naukowe lub prace
rozwojowe nakierowane na zastosowanie w działalności gospodarczej, czyli takie, których celem jest
wdrożenie wyników prac B+R w praktyce;
 faza przygotowań do wdrożenia – weryﬁkator technologiczny (B) -czynności, których celem jest przygotowanie wyników prac B+R do zastosowania w działalności
gospodarczej (wdrożenia):
 badania rynku dla przyszłego produktu,
 sporządzenie niezbędnej do wdrożenia
dokumentacji technicznej,
 opracowanie procedur związanych
z wykorzystywaniem rynkowym przyszłego
produktu będącego wynikiem prac B+R
(np. kontrola jakości)
 postępowanie dotyczące przyznania praw własności
przemysłowej,
 postępowanie normalizacyjne,
 certyﬁkacja;
 zakup usług doradczych w zakresie innowacji:
 przygotowanie analizy biznesowej fazy badawczej
lub fazy przygotowań do wdrożenia będących
przedmiotem wniosku, zawierającej wstępny plan
inwestycyjny, w tym:
 opis możliwości zastosowania wyników fazy
badawczej w działalności gospodarczej,
 szacunkową relację między spodziewanymi
przychodami z komercjalizacji wyników fazy
badawczej a nakładami koniecznymi do doprowadzenia do tej komercjalizacji;
 wskazanie przedsiębiorcy, który wyrazi gotowość
zastosowania w działalności gospodarczej wyników fazy badawczej - w przypadku gdy wnioskodawca nie znalazł takiego przedsiębiorcy.

IniTech to nowe przedsięwzięcie realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, na mocy Rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 marca
2009 roku. Inicjatywa ma na celu nawiązanie i pogłębienie
współpracy naukowo-technicznej pomiędzy polskimi jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami. W programie
mogą brać udział przedsiębiorstwa, jednostki badawcze
i konsorcja naukowo-przemysłowe, które zaproponują
nowatorskie projekty dotyczące innowacyjnych technologii
bądź produktów nakierowanych na zastosowanie w gospodarce.
Głównymi kryteriami oceny wniosków będą: innowacyjność
projektu oraz szanse jego zastosowania w praktyce.
W ramach Przedsięwzięcia doﬁnansowywane będą projekty
obejmujące badania naukowe i prace rozwojowe oraz czynności przygotowawcze do wdrożenia wyników tych badań.
Wnioskodawcy mogą także otrzymać doﬁnansowanie na
zakup usług doradczych w zakresie innowacji, w celu profesjonalnego przygotowania wniosków.
Środki na realizację projektów będą przekazywane w formie
zaliczek.
POZIOM DOFINANSOWANIA FAZY BADAWCZEJ:
 dla jednostek naukowych maksymalnie do 100%
kosztów kwaliﬁkowalnych,
 dla przedsiębiorców - zgodnie z zasadami dotyczącymi
przyznawania pomocy publicznej na badania i rozwój.
POZIOM DOFINANSOWANIA FAZY PRZYGOTOWAŃ
DO WDROŻENIA:
 do 90 % kosztów kwaliﬁkowalnych z zastrzeżeniem
reguł pomocy de minimis dla przedsiębiorcy
POZIOM DOFINANSOWANIA USŁUG DORADCZYCH:
 dla jednostek badawczych do 85 % ,
maksymalnie 20 000 złotych
 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do 75 %
kosztów zakupu, maksymalnie 20 000 złotych.
Warunkiem otrzymania doﬁnansowania na usługi doradcze
jest prawidłowość i rzetelność przygotowanego wniosku,
zakwaliﬁkowanie go do oceny merytorycznej oraz dostarczenie przez wnioskodawcę dokumentów poświadczających poniesienie wydatków na zakup tych usług oraz
ich rozliczenie.

Konkurs ogłoszony został 15 kwietnia 2009 r.
Wnioski przyjmowane będą do 15 lipca 2009 r.

