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Porady dla pracodawcy

Dotacje dla firm na pierwsze wdrożenie wynalazku

Wzory dokumentów

03.01.2012, 13:14

Niezbędnik firmowy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jeszcze w pierwszym kwartale 2012 r. ogłosi nowy
konkurs "inwestycyjny" dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm. Obecnie

Kalkulatory
Zarobki w firmach
Baza adresowa firm

A–

trwają prace nad ostatecznymi warunkami otrzymanego dofinansowania. Opierając się na
projekcie zmiany rozporządzenia przekazanego do uzgodnień międzyresortowych, przedstawimy
podstawowe zasady dotyczące nowego instrumentu wsparcia.

Adresy ZUS
Forum Firma

Wsparcie finansowe będzie przeznaczone na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej i
udzielane będzie w ramach czwartej osi priorytetowej „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia” Programu

Start działalności

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wynalazek powinien zostać przynajmniej zgłoszony do właściwego

Księgowość

urzędu patentowego w celu uzyskania patentu lub wnioskodawca powinien już posiadać patent. Aby
uzyskać dofinansowanie w ramach planowanego pilotażowego działania konieczne jest więc:

Pracownicy i
Wynagrodzenia
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1. Posiadanie dokumentu patentowego lub dowodu zgłoszenia w celu uzyskania patentu i kopii
sprawozdania o stanie techniki sporządzonego na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2000
r.- Prawo własności przemysłowej albo równoważnego dokumentu w przypadku zagranicznej
procedury uzyskania patentu uprawdopodabniającego spełnienie kryteriów nowości i przydatności do
przemysłowego stosowania, o których mowa odpowiednio w art. 25 i 27 ustawy Prawo własności
przemysłowej;
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Dotacje UE i inne

2. Posiadanie prawa do wyłącznego korzystania z wynalazku – dotyczyć to będzie przede wszystkim
sytuacji, gdy przedsiębiorca nie jest twórcą wynalazku lub nie jest uprawniony do uzyskania patentu
jako pracodawca.

Edukacja

Firmy zainteresowane pozyskaniem dotacji powinny określić zakres inwestycji, który będzie bezpośrednio

Twoje narzędzia

związany i jednocześnie niezbędny do wdrożenia do praktyki gospodarczej omawianego wynalazku. Należy
pamiętać o tym, że produkt będący przedmiotem wynalazku lub określona w nim technologia (sposób

Niezbędnik firmowy

wytwarzania) objętego wdrożeniem nie mogą być już wytwarzane lub używane w sposób zarobkowy lub

Kalkulatory

zawodowy na terytorium Unii Europejskiej, chyba że wytwarzanie, używanie produktu lub stosowanie
sposobu będącego przedmiotem wynalazku stanowiło część prac rozwojowych, w których wynikach zawarty
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jest ten wynalazek.
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Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych została określona na poziomie 4 mln PLN. Kwota wsparcia na

Urzędy pracy

pierwsze wdrożenie wynalazku nie może przekroczyć 20 milionów złotych dla jednego przedsiębiorcy na
jeden projekt. W przypadku typowych wydatków inwestycyjnych poziom dofinansowania nie może

Adresy ZUS

przekroczyć wielkości określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie

Newsy na Twoją stronę

ustalenia mapy pomocy regionalnej oraz nie może przekroczyć 50 % wydatków kwalifikujących się do objęcia
wsparciem. Jednocześnie całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 milionów euro na dzień

Centrum Webmastera

udzielenia wsparcia.
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Do kosztów kwalifikujacych się do objęcia wsparciem na pierwsze wdrożenie wynalazku zalicza się m.in.
wydatki na:
1. pokrycie kosztów przeniesienia własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu do wysokości
10 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

Znajdź providera

2. pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli;
Zakupy i usługi
Porównanie kredytów

3. pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych koniecznych do wdrożenia
wynalazku (w szczególności specjalistycznego sprzętu, maszyn i linii technologicznych);

Książki

4. pokrycie ceny nabycia robót i materiałów budowlanych;

Projektowanie WWW

5. pokrycie ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how
oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej;

Książki

6. pokrycie ceny zakupu usług doradczych związanych z inwestycją, przy czym usługi te nie mogą
stanowić elementu stałej lub okresowej działalności gospodarczej;
7. pokrycie kosztów tłumaczenia przysięgłego na język polski dokumentacji niezbędnej do złożenia
wniosku;
8. ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z
umowy o udzielenie wsparcia;
9. pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub
średniego przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym,
przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych.
W związku z zasadami udzielania pomocy publicznej i koniecznością spełnienia tzw. efektu zachęty, należy
20% taniej!
Dzisiaj tylko 26.32 PLN
sprawdź »

pamiętać o tym, że przedsiębiorca może rozpocząć projekt (czyli w praktyce ponosić wydatki na rzecz
realizacji projektu) dopiero po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Jednakże już teraz warto planować
działania i przygotowywać się do realizacji przedstawionych przedsięwzięć. Są to inwestycje
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wysokobudżetowe i wymagają prawidłowego zaplanowania. Pozwoli to także uniknąć kłopotów na etapie
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realizacji projektu.
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