concept
Jesteśmy firmą doradczo – konsultingową. Specjalizujemy się między innymi w kompleksowej obsłudze
i pozyskiwaniu dotacji unijnych, opracowujemy wstępne prekwalifikacje projektów, biznesplany,
studia wykonalności, audyty energetyczne, analizy finansowo – ekonomiczne, jak również rozliczamy
beneficjentów sporządzając wnioski o płatność.
Przedstawiamy Państwu propozycję opracowania kompleksowej dokumentacji aplikującej
o dotację w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIPOMORSKIEGO
Oś priorytetowa I GOSPODARKA, INNOWACJE, NOWOCZESNE
TECHNOLOGIE
Działanie 1.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw
Działanie podzielono na dwa poniższe typy projektów:
1. Projekty inicjujące współpracę przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi.
Beneficjenci dla 1 typu projektu:



mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa;
partnerstwa przedsiębiorstw.

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:







1

wsparciem zostanie objęty cały proces powstawania innowacji, od pomysłu do
przygotowania do wdrożenia, z zastrzeżeniem, iż wyłącznym etapem projektu nie może być
etap pierwszej produkcji;
pomocą zostaną objęte działania w zakresie walidacji produktów oraz uruchomienia
pierwszej produkcji, rozumianej jako pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do
zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub pierwszych w swoim rodzaju urządzeń
i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach
której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa;
działania w obszarze wzornictwa oraz uzyskanie ochrony własności przemysłowej
i intelektualnej dla wypracowanych rozwiązań technicznych i nowych produktów;
zakup przez przedsiębiorstwa wyników prac B+R w celu ich dalszego rozwinięcia
i dostosowania do specyfiki przedsiębiorstwa tzn. przedsięwzięcie musi obejmować także
dalsze niezbędne prace rozwojowe;
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wsparcie jest skierowane zarówno do przedsiębiorstw rozpoczynających prowadzenie
własnej działalności badawczo – rozwojowe, jak i rozwijających działalność badawczo–
rozwojową.
preferowane będą przedsięwzięcia, które służyć będą nawiązywaniu bądź rozwijaniu
współpracy badawczo–rozwojowej z innymi przedsiębiorstwami lub organizacjami
badawczymi;
pomoc dla dużych przedsiębiorstw jest możliwe pod warunkiem zapewnienia konkretnych
efektów dyfuzji działalności badawczo – rozwojowej do regionalnej gospodarki, preferencją
objęte będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP,
NGO i instytucjami badawczymi;
wsparcie w ramach działania będzie ukierunkowane wyłącznie na przedsięwzięcia zgodne
z regionalną
strategią
na
rzecz
inteligentnych
specjalizacji
województwa
zachodniopomorskiego.

Poziom i wysokość wsparcia:





maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu
Typ projektu 1 – 85%
minimalny wkład własny Beneficjenta dla 1 Typ projektu – 15%
minimalna i maksymalna wartość projektu – nie dotyczy

Termin składania wniosków:


IV kwartał 2015roku

Alokacja przewidziana na całe działanie:


29 500 000 EUR

Zapraszamy do współpracy
concept
ul. Podgórna 63
70-205 Szczecin
tel./fax: 91 48 99 180
kom. 505 910 438 kom. 666 051 515
kom. 662 642 591 kom. 784 892 003
doradca@concept.szczecin.pl
www.concept.szczecin.pl
dołącz do concept na facebook:
www.facebook.com/CONCEPTSZCZECINPL
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