biznes – eurofundusze
tego programu mogà korzystaç
przede wszystkim przedsi´biorcy, jednostki naukowe, instytucje
otoczenia biznesu, jednostki samorzàdu terytorialnego. W naszych rozwa˝aniach b´dziemy koncentrowaç si´
przede wszystkim na szansach pozyskania
kapita∏u dla przedsi´biorstw, równie˝ tych
z bran˝y budowlanej.
Wszystkie poni˝sze informacje zosta∏y
przygotowane na podstawie projektów
i nie stanowià wersji ostatecznej. Mo˝na
jednak przewidywaç, ˝e zmiany nie b´dà
bardzo istotne i przedstawione zasady mogà stanowiç podstaw´ dla podejmowania
odpowiednich dzia∏aƒ przez kadr´ zarzàdzajàcà firmy.

Z

Przewaga nad konkurencjà
Nale˝y stwierdziç jednoznacznie, ˝e jednym ze Êrodków prowadzàcych do dynamicznego rozwoju przedsi´biorstw jest
rozwój sfery badawczo-rozwojowej zwiàzanej z nowoczesnymi technologiami i innowacyjnymi produktami, które cz´sto
tworzà istotnà przewag´ nad konkurencjà.

dach finansowania nauki nale˝y wyró˝niç
przede wszystkim nast´pujàce rodzaje badaƒ naukowych, obejmujàcych ∏àcznie:
• badania podstawowe,
• badania przemys∏owe,
• badania przedkonkurencyjne.
Pod poj´ciem badania podstawowe rozumiemy dzia∏alnoÊç badawczo-eksperymentalnà lub teoretycznà, podejmowanà
w celu zdobycia nowej wiedzy o zjawiskach i faktach, nieukierunkowanà na bezpoÊrednie zastosowanie w praktyce. Badania te nie sà powiàzane z celami przemys∏owymi lub handlowymi. Oznacza to, i˝
powy˝sza kategoria odnosi si´ do badaƒ
o charakterze ogólnym, problemowym
oraz odkrywczym.
Ich wyniki nie mogà mieç bezpoÊredniego zwiàzku z wprowadzeniem nowego produktu na rynek lub udoskonaleniem ju˝ istniejàcego, a majà jedynie stanowiç podstaw´ dla dalszych, bardziej szczegó∏owych
projektów. Szczególnà wag´ przypisaç nale˝y tutaj kryterium publicznego dost´pu
do wyniku badaƒ, co nie jest ju˝ wymagane
w przypadku badaƒ przemys∏owych.

Badania przemys∏owe realizowane sà jako planowane badania majàce na celu pozyskanie nowej wiedzy, która mo˝e byç
przydatna do opracowania nowych albo
znaczàcego udoskonalenia istniejàcych
procesów, produktów lub us∏ug.

Jednym ze Êrodków prowadzàcych
do dynamicznego rozwoju
przedsi´biorstw jest rozwój sfery
badawczo-rozwojowej zwiàzanej
z nowoczesnymi technologiami
i innowacyjnymi produktami.
W tym przypadku chodzi o projekty,
których wyniki poddawane sà dalszej „obróbce” na kolejnych etapach badaƒ lub
w ramach zupe∏nie nowych projektów. Ich
wyniki nie mogà mieç ˝adnego prze∏o˝enia na konkretne produkty (towary lub
us∏ugi). Cz´sto sà to badania majàce na celu wyjaÊnienie, czy teoretyczne rozwiàzanie okreÊlonego problemu jest mo˝liwe do
zastosowania zarówno ze wzgl´dów tech-

Badania i rozwój
dla gospodarki
Omówienie zagadnienia wspó∏pracy
w sferze realizacji projektów o charakterze
badawczo-rozwojowym wymaga zdefiniowania poj´cia dzia∏alnoÊci badawczej
i rozwojowej B + R (ang. research and
experimental development – R & D). Za takà dzia∏alnoÊç uznaje si´ wszelkie systematyczne prace twórcze, podj´te dla
zwi´kszenia zasobu wiedzy, jak równie˝
dla znalezienia nowych zastosowaƒ dla tej
wiedzy. Dzia∏alnoÊç B + R, prowadzona
przez pracowników naukowych, jest poszukiwaniem innowacyjnych rozwiàzaƒ
nie wynikajàcych w sposób oczywisty
z obecnego stanu wiedzy.

Znaczenie dzia∏alnoÊci badawczej
W zwiàzku z udzielaniem dofinansowania z funduszy strukturalnych UE przeznaczonego na badania naukowe konieczne jest przedstawienie zasad rozró˝niania
tych badaƒ. W oparciu o ustaw´ o zasa-
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Niniejszy tekst rozpoczyna
seri´ artyku∏ów dotyczàcych
mo˝liwoÊci uzyskania
dofinansowania z funduszy
strukturalnych UE w latach
2007–2013 w ramach
Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka
(PO IG) przeznaczonego
do kreowania innowacyjnych
przedsi´wzi´ç w dziedzinie
gospodarki.

nicznych, jak i ekonomicznych. Badania
tego rodzaju nie majà zatem bezpoÊredniego zwiàzku z towarem lub us∏ugà. Stanowià one jedynie podstaw´ naukowà badaƒ
przedkonkurencyjnych.
Kolejnym etapem w zakresie dzia∏alnoÊci B + R sà w∏aÊnie tzw. badania przedkonkurencyjne, polegajàce na przekszta∏ceniu wyników badaƒ przemys∏owych na
plany, za∏o˝enia lub projekty nowych lub
zmodyfikowanych produktów, w∏àczajàc
w to wykonanie prototypu nieprzydatnego
komercyjnie. Badanie te nie obejmujà rutynowych lub okresowych zmian dokonywanych w istniejàcych produktach, liniach produkcyjnych, us∏ugach i innych
dziedzinach, nawet je˝eli zmiany te s∏u˝à
usprawnieniu.
Analizujàc przedstawione rodzaje badaƒ naukowych, mo˝na zauwa˝yç, ˝e
czynnikiem determinujàcym zakwalifikowanie do konkretnej grupy jest dystans
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dzielàcy okreÊlony program badawczy od
rynkowego zastosowania jego efektów.
W trakcie oceny „odleg∏oÊci” pomi´dzy
wynikami okreÊlonych badaƒ a ich ewentualnym komercyjnym zastosowaniem
pod uwag´ wzi´te powinny byç równie˝
takie okolicznoÊci, jak post´p w badaniach, stan rozwoju technologicznego konkurencji w danej bran˝y, trendy technologiczne w okreÊlonej ga∏´zi przemys∏u.

WielkoÊç dofinansowania
WielkoÊç dofinansowania danego przedsi´wzi´cia badawczego uzale˝niona jest
w∏aÊnie od rodzaju badaƒ. Im bardziej generalny charakter programu badawczego,
tym mniejsza restrykywnoÊç w ocenie projektu i tym wi´kszy próg dopuszczalnej pomocy publicznej. Celem pomocy jest zach´canie przedsi´biorstw, które dotychczas nie prowadzi∏y dzia∏aƒ badawczych
lub dzia∏ania takie by∏y prowadzone na niskim poziomie, do ich realizacji. Prawid∏owa ocena charakteru badaƒ mo˝e warunkowaç przyznanie dofinansowania lub jego
odmow´, ze wzgl´du na uznanie danego
procesu za element dzia∏aƒ inwestycyjnych, które muszà byç podejmowane
w przedsi´biorstwie w celu wprowadzenia
nowszych rozwiàzaƒ technologicznych.

Celem pomocy jest zach´canie
przedsi´biorstw, które
dotychczas nie prowadzi∏y
dzia∏aƒ badawczych lub
dzia∏ania takie by∏y prowadzone
na niskim poziomie, do ich
realizacji.
Nale˝y zaznaczyç, ˝e na poziomie unijnym podkreÊla si´ brak jednoznacznego
rozró˝nienia pomi´dzy dzia∏aniami „podlegajàcymi” pod badania przedkonkurencyjne a dzia∏aniami „podlegajàcymi” pod
pomoc publicznà o charakterze inwestycyjnym. Ka˝dy przypadek powinien byç
oceniany indywidualnie i dopiero na podstawie dok∏adnej analizy mo˝e nastàpiç
kwalifikacja do danej kategorii badaƒ.

Niskie nak∏ady na nauk´
W Polsce powa˝nym problemem jest
s∏aba kooperacja przedsi´biorstw z sektorem nauki. Problem ten, przywo∏ywany
ju˝ kilkakrotnie, ma swoje pod∏o˝e przede
wszystkim w bardzo niskich nak∏adach
ponoszonych przez sektor publiczny na
dzia∏alnoÊç B + R.
Nale˝y pami´taç o tym, ˝e poziom nak∏adów na B+R, silnie warunkujàcy innowacyjnoÊç przedsi´biorstw, jest zdeterminowany przez ogólny poziom finansowy
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danego kraju. Jednak˝e przeprowadzenie
zmiany struktury wydatków na dzia∏alnoÊç naukowà jest konieczne.
Jak wykaza∏y badania opublikowane
w dokumencie Komisji Europejskiej
„Competitiveness Report 2004”, wzrost
wydatków publicznych na badania i rozwój o 1 euro (w krajach UE i OECD) pociàga za sobà dodatkowe 0,93 euro wydatków
na badania i rozwój w sektorze prywatnym. JednoczeÊnie wydatki sektora publicznego na badania i rozwój majà pozytywny i istotny wp∏yw na wskaênik zg∏oszeƒ patentowych per capita.
Polska powinna realizowaç tzw. cel barceloƒski, który zak∏ada osiàgni´cie przez
kraje UE do 2010 r. Êredniego poziomu 3%
PKB wydatków na badania i rozwój, przy
udziale Êrodków pochodzàcych z sektora
prywatnego na poziomie 2/3. Niestety,
w dalszym ciàgu udzia∏ Êrodków podmiotów gospodarczych w nak∏adach ogó∏em
przeznaczonych na dzia∏alnoÊç B+R
w 2004 r. wyniós∏ 22,6%. Taki podzia∏ jest,
niestety, cechà krajów s∏abiej rozwini´tych.

Konkurencyjna gospodarka
G∏ównym celem PO IG jest tworzenie
warunków dla wzrostu konkurencyjnoÊci
gospodarki polskiej opartej na wiedzy
i przedsi´biorczoÊci, zapewniajàcej wzrost
zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójnoÊci spo∏ecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej
i wewnàtrz kraju. Rozwój polskiej gospodarki ma zostaç zapewniony poprzez
wzmocnienie i tworzenie innowacyjnych
przedsi´biorstw.
Wszystkie priorytety PO IG majà na celu
wspieranie szeroko poj´tej innowacyjnoÊci – dotyczàcej dzia∏aƒ zarówno o charakterze naukowym, technicznym, organizacyjnym, finansowym, jak i handlowym.
Pomoc udzielana w ramach programu
b´dzie obejmowa∏a takie formy jak: bezpoÊrednie wsparcie dla przedsi´biorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek
naukowych Êwiadczàcych przedsi´biorstwom us∏ugi o wysokiej jakoÊci, a tak˝e
wsparcie systemowe zapewniajàce rozwój
Êrodowiska instytucjonalnego przedsi´biorstw o innowacyjnym charakterze.
Wspierane b´dà przede wszystkim dzia∏ania z zakresu innowacji produktowej lub
procesowej oraz organizacyjnej w sektorach produkcyjnych i us∏ugowych, które
w sposób bezpoÊredni lub poÊredni przyczyniajà si´ do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsi´biorstw.
Wyraêne ukierunkowanie za∏o˝eƒ programu wskazuje na popieranie innowacyjnoÊci o zasi´gu co najmniej krajowym,
a najlepiej mi´dzynarodowym. Dzia∏ania
o takim charakterze i zasi´gu powodujà po-

wstanie istotnej wartoÊci dodanej dla gospodarki i poszczególnych przedsi´biorstw,
a co za tym idzie, wp∏ywajà na podniesienie konkurencyjnoÊci i atrakcyjnoÊci przedsi´biorstwa na arenie mi´dzynarodowej.

Dofinansowanie badaƒ
Zagadnienia dotyczàce prowadzenia badaƒ i rozwoju nowoczesnych technologii
zmierzajàcych do zwi´kszenia innowacyjnych rozwiàzaƒ w sektorze polskich
przedsi´biorstw b´dà realizowane w PO
IG poprzez dzia∏ania osi priorytetowej pt.
„Badania i rozwój nowoczesnych technologii”. BezpoÊrednio do przedsi´biorstw
zostanà skierowane:
Dzia∏anie 1.3 „Wsparcie projektów B +
R na rzecz przedsi´biorców realizowanych
przez jednostki naukowe” – majàce na celu
zdobywanie oraz zwi´kszenie skali wykorzystywania nowych rozwiàzaƒ niezb´dnych dla rozwoju polskich przedsi´biorstw
poprzez realizacj´ projektów rozwojowych
opracowywanych przez jednostki naukowe. Finansowanie takich projektów powinno umo˝liwiaç beneficjentom finansowanie tzw. projektów celowych ukierunkowanych na rozwój ich dzia∏alnoÊci
w zakresie wytworzenia nowych produktów lub procesu technologicznego. W ramach tego dzia∏ania b´dzie mo˝liwe równie˝ dofinansowanie uzyskania ochrony
prawnej w∏asnoÊci przemys∏owej tworzonej w jednostkach naukowych, które realizujàc projekt badawczy, b´dà mog∏y otrzymaç nawet do 100 % dofinansowania.
Istotne dla przedsi´biorców jest równie˝
to, ˝e beneficjentem mogà byç równie˝
konsorcja naukowo-przemys∏owe.

Maksymalna wartoÊç
dofinansowania b´dzie
mog∏a wynosiç nawet
5 milonów euro.
Dzia∏anie 1.4 „Wsparcie projektów celowych” – g∏ównym celem niniejszego dzia∏ania jest podniesienie innowacyjnoÊci
przedsi´biorstw dzi´ki wykorzystywaniu
rezultatów prac badawczo-rozwojowych
zrealizowanych na potrzeby konkretnego
przedsi´biorcy. Firma, otrzymujàc takie
wsparcie, b´dzie mog∏a sama zadecydowaç o wykonawcy prac B + R. Przedsi´biorstwa zosta∏y uprawnione do sk∏adania
wniosków samodzielnie lub we wspó∏pracy z innymi firmami. Mo˝liwe jest zarówno zlecenie jednostkom naukowym wykonywania badaƒ przemys∏owych i przedkonkurencyjnych, jak i prowadzenie tych
prac w∏asnymi si∏ami bàdê we wspó∏pracy
z uczelniami wy˝szymi. Bardzo istotne
jest to, aby wnioskodawca mia∏ mo˝liwoÊç
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biznes – eurofundusze
bezpoÊredniego zastosowania wyników
projektu w praktyce. Dzia∏anie 1.4 b´dzie
tworzyç integralnà ca∏oÊç z dzia∏aniem
4.1, które szczegó∏owo zostanie omówione
w kolejnych artyku∏ach. Na rzecz niniejszego opracowania konieczne jest stwierdzenie, ˝e wsparciu b´dzie podlega∏o dofinansowanie projektu sk∏adajàcego si´
z dwóch faz – badawczej (badania stosowane i prace rozwojowe) oraz cz´Êci wdro˝eniowej. Wnioskodawca b´dzie sk∏ada∏
jeden wniosek o dofinansowanie projektu
zak∏adajàcego prowadzenie badaƒ naukowych, a nast´pnie wdro˝enie ich do praktyki gospodarczej. Wniosek sk∏adany w ramach tych dzia∏aƒ b´dzie podlega∏ ocenie
ca∏oÊciowej – zarówno pod wzgl´dem naukowym, jak i w odniesieniu do mo˝liwoÊci dokonania wdro˝enia pod wzgl´dem
ekonomicznym i technicznym. W przypadku uzyskana pozytywnej oceny wniosku przedsi´biorca otrzyma informacj´
o wspó∏finansowaniu cz´Êci badawczej
oraz warunkowà decyzj´ o dofinansowaniu cz´Êci wdro˝eniowej. Je˝eli cz´Êç badawcza zakoƒczy si´ sukcesem, nast´puje
weryfikacja, czy dalsze prace wdro˝eniowe majà swoje uzasadnienie pod wzgl´dem ekonomicznym. Je˝eli warunki ryn-
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kowe pozwalajà nadal na uzyskanie korzyÊci z wdro˝enia, beneficjent otrzymuje dofinansowanie cz´Êci przygotowawczej do
wdro˝enia i samego wdro˝enia bez koniecznoÊci powtórnej pe∏nej oceny projektu. Przedsi´biorstwa mogà liczyç na dotacj´ w wysokoÊci 80% w przypadku badaƒ
stosowanych oraz 60% w przypadku prowadzonych prac rozwojowych. Nale˝y
podkreÊliç, ˝e maksymalna wartoÊç dofinansowania b´dzie mog∏a wynosiç nawet
5 mln euro, a wi´c warto zainteresowaç si´
bli˝ej omawianymi dzia∏aniami. Konieczne jest podkreÊlenie, ˝e ka˝dy projekt badawczo-rozwojowy b´dzie oceniany wed∏ug narzuconych kryteriów. Wnioskodawca b´dzie zobowiàzany do z∏o˝enia
tzw. fiszki projektowej zawierajàcej opis
planowanego przedsi´wzi´cia: cel projektu, opis rozwiàzaƒ technologicznych, opis
dzia∏aƒ, oczekiwane rezultaty wst´pny bud˝et oraz harmonogram. Fiszka projektowa b´dzie wst´pnie akceptowana przez
tzw. promotorów projektu funkcjonujàcych w ramach tzw. instytucji otoczenia
biznesu. Nast´pnie przedsi´biorca b´dzie
zobowiàzany do przed∏o˝enia wniosku
aplikacyjnego oraz biznesplanu do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci,

które b´dà stanowiç podstaw´ ostatecznej
oceny. Kryteria oceny projektu w ramach
PO IG b´dà stanowiç odr´bny przedmiot
jednego z artyku∏ów stanowiàcych kontynuacj´ niniejszego cyklu
Powy˝szy tekst ma na celu zach´cenie
do zapoznania si´ z tematykà dzia∏alnoÊci
badawczo-rozwojowej oraz mo˝liwoÊciami jej dofinansowania. W celu zapoznania
si´ ze szczegó∏ami zapraszamy na strony
internetowe Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (mrr. gov. pl lub funduszestrukturalne. gov. pl). Kolejne teksty b´dà dotyczyç zagadnieƒ zwiàzanych z komercjalizacjà
badaƒ
oraz
projektami
inwestycyjnymi w ramach PO IG. Zach´camy do lektury.
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