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ZAKOŃCZONE NABORY WNIOSKÓW
Liczba
złożonych
projektów

Liczba projektów
wybranych do
dofinansowania

Łączna wartość
wnioskowanego
wsparcia

Wysokość alokacji
przeznaczonej na
konkurs (w tym
rezerwa 10%)

Działanie 1.2
„Badania celowe”

124

42

177 203 299,42

115 363 645,81

Działanie 1.3
„Infrastruktura badawczo-rozwojowa
w przedsiębiorstwach”

66

42

90 885 179,85

116 178 312,84

Działanie 1.5
„Bon na patent”

16

7

706 852,08

12 873 900,00

Działanie 3.7
„Wzrost konkurencyjności MŚP”
(mikro i małe przedsiębiorstwa)

465

398
(ocena formalna)

517 914 368,58

281 876 295,73

Nazwa Działania

PLANOWANE KONKURSY W 2016 ROKU
Nazwa Działania

Działanie 5.1
„Poprawa efektywności
energetycznej przedsiębiorstw”
Działanie 1.3
„Infrastruktura
badawczo-rozwojowa
w przedsiębiorstwach „
Działanie 3.3
„Przedsiębiorstwa odpryskowe”
Działanie 3.7
„Wzrost konkurencyjności
MŚP”
(Średnie przedsiębiorstwa)
Działanie 4.2
„Produkcja energii z OZE
w przedsiębiorstwach”

Planowany termin
ogłoszenia konkursu

Orientacyjna alokacja środków na dany
konkurs [w PLN]

Nabór wniosków
do 31 stycznia 2017 r

119 329 967,98

Grudzień 2016

45 709 891,97

Grudzień 2016

21 718 000,00

Grudzień 2016

186 016 081,67

Grudzień 2016

90 813 552,04

PLANOWANE KONKURSY W 2017 ROKU

Nazwa działania

Alokacja

Ogłoszenie konkursu

Działanie 1.2
„Badania celowe”

28 969 312,53 PLN

kwiecień 2017

Działanie 1.4
„Transfer technologii i komercjalizacja badań”

29 928 281,08 PLN

listopad 2017

Działanie 1.5
„Bon na patent”

12 992 100,00 PLN

wrzesień 2017

Działanie 3.4
„Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku”

58 464 450,00 PLN

sierpień 2017

DZIAŁANIE 1.2
BADANIA CELOWE
•
•
TYPY PROJEKTÓW
•

BENEFICJENCI

Opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub poprawa jakości już istniejących
Koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych,
w tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim
są one wykorzystywane na potrzeby projektu); koszty personelu zaangażowanego w projekt;
koszty badań; wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz.
Finansowanie linii pilotażowych oraz działania w zakresie wczesnej walidacji produktów,
zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji

Badania przemysłowe:
• Mikro, małe przedsiębiorstwa – 80 %
• Średnie przedsiębiorstwa - 75 %
• Duże przedsiębiorstwa - 65 %
Eksperymentalne prace rozwojowe:
• Mikro, małe przedsiębiorstwa – 60 %
• Średnie przedsiębiorstwa - 50 %
• Duże przedsiębiorstwa - 40%

WSPARCIE

•
•

Minimalna kwota wsparcia: 20 tys. PLN
Maksymalna kwota wsparcia: 3 mln PLN

DZIAŁANIE 1.3
INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA W PRZEDSIĘBIORSTWACH

•

Projekty inwestycyjne dotyczące stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza
badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa,
w szczególności: zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz
wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie
działalności B+R.

•
•
•

Mikro, małe przedsiębiorstwa: do 70 %
Średnie przedsiębiorstwa: do 60 %
Duże przedsiębiorstwa: do 50 %

•
•

Minimalna kwota wsparcia: 50 tys. PLN
Maksymalna kwota wsparcia: 3 mln PLN

TYPY PROJEKTÓW

BENEFICJENCI

WSPARCIE

DZIAŁANIE 1.5
BON NA PATENT

•

Wsparcie na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i dokonaniem zgłoszenia
patentowego wynalazku z zakresu inteligentnych specjalizacji regionu
(biogospodarka, medycyna i zdrowie, energetyka niskoemisyjna, informatyka i
automatyka).

BENEFICJENCI

•

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – 80%

WSPARCIE

•
•

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 tys. PLN
Maksymalna kwota wsparcia: 48 tys. PLN

TYPY PROJEKTÓW

DZIAŁANIE 3.7
WZROST KONKURENCYJNOŚCI MŚP
(KONKURS DLA ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW)
Wsparcie w ramach Działania 3.7 przewidziane jest wyłącznie dla innowacyjnych projektów zakładających
wprowadzenie innowacji produktowej/procesowej co najmniej w skali rynku regionalnego (województwa
lubelskiego) stosowanej nie dłużej niż 3 lata, wpisujących się w inteligentne specjalizacje określone w RSI
WL 2020 (w oparciu o Indykatywną listę kodów PKD przyjętą uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego)
lub polegających na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych.

TYPY PROJEKTÓW

•
•
•
•

Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych
produktów/usług;
Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja
procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe
rozwiązania informatyczne);
Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii
produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;
Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych
rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz
wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia
nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

BENEFICJENCI

•

Mikro, małe przedsiębiorstwa: do 70 %

•

Średnie przedsiębiorstwa: do 60%

WSPARCIE

•
•

Minimalna kwota wsparcia: 30 tys. PLN
Maksymalna kwota wsparcia: 2 mln PLN (mikro i małe przedsiębiorstwa),
3 mln PLN średnie przedsiębiorstwa

DZIAŁANIE 5.1
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW
•
•
•
TYPY PROJEKTÓW
•
•

BENEFICJENCI

WSPARCIE

Głęboka termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwach,
Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego
w ramach przedsiębiorstwa,
Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, w tym
przebudowa lub wymiana na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne,
oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych,
Budowa i przebudowa/wymiana źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów grzewczych
opartych na odnawialnych źródłach energii (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu
energetycznego),
Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

•
•
•

Mikro, małe przedsiębiorstwa – do 65%
Średnie przedsiębiorstwa – do 55%
Duże przedsiębiorstwa – Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji
posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki – do 45%

•
•

Maksymalna kwota wsparcia dla przedsiębiorstw z sektora MŚP: 1,5 mln PLN
Maksymalna kwota wsparcia dla przedsiębiorstw spoza sektora MŚP: 3 mln PLN

DZIAŁANIE 3.3
PRZEDSIĘBIORSTWA ODPRYSKOWE
•

Projekty polegające na stworzeniu infrastruktury przedsiębiorstw odpryskowych
poprzez zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii
opartych na wynikach badań naukowych i rozwojowych.

•

Spółki typu spin-off i spin-out, powstałe przy uczelniach i jednostkach naukowych.

TYPY PROJEKTÓW

Spin-off to przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub
badawczej w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, zależne w pewien sposób
(organizacyjnie, formalno-prawnie, finansowo itp.) od organizacji macierzystej (np. uczelni).

BENEFICJENCI

WSPARCIE

Spin-out to przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub
badawczej w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, niezależne pod względem
organizacyjnym od jednostki macierzystej (np. uczelni) oraz posiadające niezależne źródła finansowania.

•
•

Mikro, małe przedsiębiorstwa: do 70%
Średnie przedsiębiorstwa: do 60%

•
•

Minimalna kwota wsparcia: brak ograniczeń kwotowych
Maksymalna kwota wsparcia: 1 mln PLN

DZIAŁANIE 4.2
PRODUKCJA ENERGII Z OZE W PRZEDSIĘBIORSTWACH
Działanie ukierunkowane jest na stworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, który stać
się ma jednym z elementów zrównoważonego rozwoju regionu oraz zaspokojenia rosnących
potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki. Wspierane działania mają zapewnić dywersyfikację
dostaw energii, oraz zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne regionu.
•
TYPY PROJEKTÓW
•
•

•
•

Budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych.
Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji.
Budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych
przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowa przyłączy
dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE
(w ramach budowy i modernizacji sieci).
Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak
i ciepło z OZE na potrzeby lokalne , niewymagająca przesyłania jej na duże odległości.
Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki
wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej
kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE
(kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach).

BENEFICJENCI

•
•

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki
samorządu terytorialnego lub ich związki.

WSPARCIE

•
•

Maksymalna kwota wsparcia dla przedsiębiorstw z sektora MŚP: 2,5 mln PLN
Maksymalna kwota wsparcia dla przedsiębiorstw spoza sektora MŚP: 3 mln PLN

DZIAŁANIE 1.4
TRANSFER TECHNOLOGII I KOMERCJALIZACJA BADAŃ

TYPY PROJEKTÓW

Głównym celem Działania jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu w oparciu
o efektywny i skutecznie funkcjonujący model brokerów innowacji. Brokerzy innowacji jako „łącznik” nauki
i biznesu będą zobowiązani m. in. do zapewnienia przepływu informacji pomiędzy środowiskami nauki
i biznesu; identyfikacji potrzeb przedsiębiorców i potencjału rynku; dysponowania wiedzą o ofercie uczelni
oraz o przyjętej strategii rozwoju województwa lubelskiego.
Dzięki współpracy środowiska nauki i biznesu nastąpi wzmocnienie procesu transferu technologii we
wdrażaniu i rozwijaniu innowacji w przedsiębiorstwach, a w konsekwencji dokonanie komercjalizacji badań
opracowanych przez szkoły wyższe/jednostki naukowe.
•
•
•
•

Nawiązywanie kontaktów i organizacja spotkań z przedstawicielami środowiska naukowego
i gospodarczego służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych;
Budowanie i utrzymywanie sieci powiązań między środowiskiem naukowym a otoczeniem
gospodarczym;
Pomoc w zakładaniu przedsiębiorstw odpryskowych (przez naukowców we współpracy z uczelnią);
Doradztwo w zakresie zawierania umów np. : licencyjnych, sprzedaży praw własności do wynalazku
objętego zgłoszeniem patentowym, o powiązaniu kooperacyjnym, o wykonanie usług badawczych,
o współpracę badawczo-rozwojową, o przeniesienie autorskich praw majątkowych itp.

BENEFICJENCI

•

Instytucje otoczenia biznesu (IOB)

WSPARCIE

•
•

Minimalna wartość projektu: 500 tys. PLN
Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych

DZIAŁANIE 3.4
DOSTOSOWANIE OFERTY IOB DO POTRZEB RYNKU

TYPY PROJEKTÓW

Celem Działania jest ułatwienie dostępu przedsiębiorstwom z sektora MŚP prowadzących działalność
gospodarczą na terenie województwa lubelskiego do wysokospecjalistycznych usług świadczonych
przez IOB.
Wsparcie IOB zostanie w szczególności ukierunkowane 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.
Wsparcie w ramach Działania obejmuje następujące rodzaje inwestycji:
• Profesjonalizację usług doradczych instytucji otoczenia biznesu. Wsparcie obejmuje koszty
podniesienia jakości tych usług do określonych standardów międzynarodowych.
• Wsparcie doradcze udzielanie przedsiębiorstwom przez IOB na tzw. drugim poziomie.
• Dostosowanie infrastruktury IOB do potrzeb przedsiębiorstw, w tym zakup środków trwałych
i wartości niematerialnych i prawnych.

BENEFICJENCI

•

Instytucje otoczenia biznesu (IOB): do 70%

WSPARCIE

•
•

Minimalna wartość projektu: 250 tys. PLN
Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZEZ WNIOSKODAWCÓW
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

puste pola w formularzu wniosku
puste pola w Biznes Planie w części finansowej
brak przedłożonych obligatoryjnych załączników wymaganych do wniosku o dofinansowanie na
etapie aplikowania
brak zaznaczonych załączników, które wnioskodawca zobligowany jest przedłożyć przed
podpisaniem Umowy o dofinansowanie
kilka plików jednego załącznika
importowane załączniki mają przyporządkowane błędne typy plików/załączników w systemie
LSI2014
przedkładanie załączników w języku obcym bez tłumaczeń
przedkładanie załącznika Dokumenty rejestrowe przez Wnioskodawców, którzy nie są do tego
zobligowani
przedkładanie załącznika Zeznania podatkowe PIT/CIT bez potwierdzenia wpływu do Urzędu
Skarbowego
błędnie wypełniany Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na
środowisko w przypadku projektów nieinfrastrukturalnych
niespójność pomiędzy zapisami w formularzu wniosku, a przedłożonymi dokumentami w ramach
załączników wymaganych na etapie aplikowania
niespójność pomiędzy przedkładanymi załącznikami wymaganymi na etapie aplikowania,
a zaznaczeniami na Liście załączników wymaganych przy złożeniu wniosku o dofinansowanie
(Tabela G.1) w formularzu wniosku

* Firmy konsultingowe jako główny pośrednik pomiędzy instytucją, a przedsiębiorcami

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ PRZEZ SYSTEM LSI2014

www.lsi2014.lubelskie.pl

Punkt kontaktowy RPO w LAWP
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
w Lublinie
ul. Wojciechowska 9a
20-704 Lublin
tel. 81 463 38 12 lub 81 462 38 31

