Zarządzanie
w odlewnictwie

MARCIN LATAŁŁO-ANULEWICZ, AGNIESZKA KRYCZEK

Aktualne możliwości pozyskania
środków finansowych
z funduszy strukturalnych
i krajowych na działalność
innowacyjną

Biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację w gospodarce oraz
tendencje w branży odlewniczej należy zastanowić się nad rozwinięciem współpracy z instytutami badawczymi. Dzięki dotacjom
unijnym instytuty wyposażyły się niejednokrotnie w unikatową
aparaturę, dzięki której mogą zaoferować rozwiązanie szeregu
problemów technologicznych i badawczych występujących
w zakładach przemysłowych. Doskonałym przykładem takiej
jednostki naukowej jest Instytut Odlewnictwa w Krakowie. Jego
zaplecze badawcze osiągnęło bardzo wysoki poziom na skalę
europejską a nawet światową. Pracownicy Instytutu od wielu
lat współpracują z przedstawicielami zakładów przemysłowych,
wspólnie realizują projekty oraz osiągają wiele sukcesów w sferze
technologii i badań.
Instytucje rządowe takie jak Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłaszają wiele programów, które dofinansowują innowacyjne
przedsięwzięcia i współpracę przemysłu z jednostkami naukowymi. Przedstawiony artykuł przybliży w skrócie programy, do
których jeszcze w 2012 roku odbędą się nabory wniosków:

Program badań stosowanych
Program Badań Stosowanych obejmuje swoim zakresem
zarówno prowadzenie prac badawczych podejmowanych
w celu zdobycia wiedzy w określonej dziedzinie nauki, mającej
zastosowanie praktyczne, jak również podejmowanie badań
pozwalających na osiągnięcie z góry założonych celów praktycznych poprzez zastosowanie nowych rozwiązań w określonych
branżach.
W programie tym można składać wnioski o dofinansowanie
projektów w dwóch ścieżkach:
• Ścieżka A - ścieżka obejmująca badania podejmowane
w celu określenia zastosowań praktycznych na bazie wiedzy pozyskanej w przeprowadzonych wcześniej badaniach
naukowych,
• Ścieżka B - ścieżka obejmująca badania ukierunkowane na
poszukiwanie nowych rozwiązań pozwalających na osiągnięcie z góry założonych celów praktycznych.
W zależności od wyboru ścieżki programowej o dofinansowanie mogą ubiegać się:
w Ścieżce A:

• konsorcjum naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30. kwietnia
2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz.
615, z późn. zm.),
• centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy
z 30. kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U.
Nr 96, poz. 618, z późn. zm.),
• sieć naukowa w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010
r. o zasadach finansowania nauki,
• centrum naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk
(Dz. U. Nr 96, poz. 619 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455),
• jednostka prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub
prace rozwojowe, w rozumieniu ustawy z dnia 30. kwietnia
2010 r. o zasadach finansowania nauki,
w Ścieżce B:
• konsorcjum naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30. kwietnia
2010 r. o zasadach finansowania nauki pod warunkiem, że
w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedna jednostka
naukowa niebędąca przedsiębiorcą i co najmniej jeden przedsiębiorca;
• centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy
z 30. kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.
W ramach projektu dofinansowane są zadania obejmujące:
• Badania przemysłowe
• Badania podstawowe
• Techniczne studia wykonalności na potrzeby prac rozwojowych

Innotech
Zasadniczym celem programu jest zwiększenie liczby
opracowanych i wdrożonych innowacji technologicznych, zwiększenie wydatków przedsiębiorstw na badania naukowe i prace
rozwojowe służące gospodarce oraz wzmocnienie współpracy
przedsiębiorstw z uczelniami i jednostkami badawczymi sektora
publicznego. Do wyboru w ramach programu są dwie ścieżki:
In-Tech i Hi-Tech. Pierwsza z nich jest kontynuacją przedsięwzięcia „IniTech” z pewnymi modyfikacjami, które mają
zapewnić większą współpracę między środowiskiem naukowym
a przedsiębiorcami a także potwierdzić skuteczność IniTech
jako instrumentu wsparcia rozwoju innowacyjnych przedsię-
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wzięć. Ścieżka programowa Hi-Tech to przede wszystkim nowe
przedsięwzięcie ukierunkowane na wsparcie przemysłu zaawansowanych technologii, który warunkuje rozwój gospodarki
kraju.
W ramach projektu dofinansowane są zadania obejmujące:
• Badania przemysłowe
• Prace rozwojowe
• Prace przygotowawcze do wdrożenia
Wnioskodawcami mogą być:
• Konsorcja naukowe z udziałem przedsiębiorcy (co najmniej
jedna jednostka naukowa nie będąca przedsiębiorcą i co
najmniej jeden przedsiębiorca)
• Przedsiębiorcy (MŚP i duże firmy)
• Centra naukowo - przemysłowe
W każdym z wymienionych programów przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie na zasadzie pomocy publicznej. Warunkiem
otrzymania maksymalnej pomocy publicznej jest współpraca
z jednostką naukową oraz m.in. wszelkiego rodzaje publikacje.
Planowany termin ogłoszenia konkursów to druga połowa
2012 r. Szerzej o pozyskiwaniu środków na realizacje projektów
mających na celu zwiększenie współpracy jednostek naukowych
z przemysłem zostało zaprezentowane we wrześniu na Forum
Dyrektorów w Kielcach.
Żródło: http://www.ncbir.pl/

Program pilotażowy „Wsparcie na pierwsze
wdrożenie wynalazku”
Jest to pierwsza runda aplikacyjna prowadzonego przez
PARP programu pilotażowego. Dofinansowaniu w ramach tego
programu podlegają projekty inwestycyjne w przedsiębiorstwach,
polegające na wdrożeniu w działalności gospodarczej wynalazku
objętego ochroną patentową, lub zgłoszonego do ochrony patentowej, na który to wynalazek zostało sporządzone sprawozdanie
o stanie techniki (ewentualnie równoważny dokument w procedurze międzynarodowej) - dokument ten jest niezbędny celem
uprawdopodobnienia spełnienia kryterium nowości, poziomu
wynalazczego oraz adekwatności do przemysłowego zastosowania. Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie przedsiębiorca.
Minimalna wartość projektu to 4 mln. zł, natomiast intensywność
wsparcia nie może przekroczyć wielkości określonych w mapie
pomocy regionalnej, a także nie może przekroczyć 50% wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do wsparcia. Nabór
wniosków trwa do 14. września 2012 r.
Dodatkowe informacje: www.parp.gov.pl

Wspieranie powiązań kooperacyjnych
o znaczeniu ponadregionalnym - POIG, Dz. 5.1
Przedmiotem tego rodzaju wsparcia jest dofinansowanie
działalności gospodarczej i inwestycyjnej przedsiębiorstw zrzeszonych w formie różnego rodzaju grup - np. klastrów, platform
technologicznych, itp. W ramach tego działania możliwy jest do
zrealizowania projekt wymiany know-how i doświadczeń między
przedsiębiorcami - warunkiem uzyskania dofinansowania jest
stworzenie powiązania kooperacyjnego i nadania mu formy
prawnej. Najczęściej stosowaną formą prawną takiej kooperacji między przedsiębiorstwami jest klaster. W skład klastra
musi wchodzić co najmniej 10 firm, z których połowa to MŚP,
a także min. jedna instytucja otoczenia biznesu i jedna jednostka
naukowa. Dofinansowanie w ramach Działania 5.1 otrzymuje
koordynator klastra, którym może być przedsiębiorstwo (MŚP,
Duże), instytucja otoczenia biznesu (Stowarzyszenie, Izba

Gospodarcza, Fundacja, itp.), Instytut Badawczy, Instytut PAN.
Istotnym jest, aby podmiot gospodarczy działający jako koordynator powiązania był podmiotem nie działającym dla zysku, lub
przeznaczającym wypracowany zysk na cele statutowe w obrębie
klastra. Wsparcie finansowe dla powiązania kooperacyjnego ma
na celu przede wszystkim pomoc w opracowaniu innowacyjnego pomysłu - jednorodnego pod kątem możliwości wszystkich
uczestników klastra, a następnie jego skonsumowaniu w postaci
innowacyjnego produktu, którego wdrożenie, uruchomienie
i ekspansja przyniesie zyski dla uczestników klastra/powiązania
kooperacyjnego. Dotacja w ramach tego działania to przede
wszystkim: inwestycje aparaturowe, budowlane, zakup sprzętu,
towarów, usług, materiałów do produkcji, zakup patentów i licencji, a także dofinansowanie innych kosztów operacyjnych, które
zmniejszają koszty funkcjonowania firmy. Przedsiębiorcy mogą
otrzymać dofinansowanie na:
• stworzenie infrastruktury badawczej;
• opracowanie planów rozwoju;
• opracowanie i realizację programów szkoleniowych;
• warsztaty i konferencje;
• działania promocyjne;
Wsparcie finansowe mimo, że ma charakter kompleksowy,
to jednak w obecnej rundzie aplikacyjnej przedsiębiorcy mogą
wskazywać komponenty, które będą przedmiotem wniosku
o dofinansowanie. I tak maksymalne progi do uzyskania wsparcia
wyglądają w sposób następujący:
• na inwestycje, m.in. na nabycie prawa własności gruntu, zakup
towarów i usług - 20 mln zł.
• na szkolenia: zapewnienie szkoleń specjalistycznych niezbędnych do realizacji projektu - 1 mln zł
• na ekspansję rynkową: rekrutacja specjalistów z zagranicy, udział
w międzynarodowych organizacjach branżowych - 600 tys. zł
• na doradztwo: m.in. zakup usług doradczych związanych
z opracowaniem planu rozwoju i ekspansji - 400 tys. zł
Jak już wspomniano, obecna runda aplikacyjna umożliwia
uzyskanie dofinansowania np. na ekspansję rynkową, bez
konieczności dokonywania inwestycji. W poprzednich latach
w każdym wniosku projektowym musiały się znaleźć te wymienione komponenty. Nabór wniosków ma charakter ciągły, jednak
nie dłużej niż do 31. grudnia 2012 r.
Źródło: www.firma.egospodarka.pl
Więcej szczegółów: www.parp.gov.pl

Zarządzanie własnością intelektualną - POIG,
Działanie 5.4.1
Wsparcie finansowe oferowane w ramach tego działania
ma na celu wykorzystywanie możliwości ochrony przedmiotów
własności przemysłowej (wynalazków, wzorów użytkowych,
wzorów przemysłowych), szczególnie poza granicami kraju.
Dofinansowanie można też uzyskać na refundację wydatków
poniesionych na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej,
a także na prowadzenie przed właściwymi organami ochrony
własności przemysłowej, w związku z uzyskaniem praw własności przemysłowej i realizacją ochrony własności przemysłowej.
Wsparcie może zostać udzielone małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), które można przeznaczyć na:
• przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub
wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika,
który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju
jest uprawniony do występowania przed właściwym organem
ochrony własności przemysłowej;
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• zgłoszenia przez zawodowego pełnomocnika wynalazku,
wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego
organu, w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony
własności przemysłowej oraz prowadzenia postępowania
przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej albo
prowadzenia postępowania wyłącznie przed właściwym krajowym, regionalnym lub unijnym organem ochrony własności
przemysłowej, w przypadku gdy międzynarodowa, unijna lub
regionalna faza procedury ochrony własności przemysłowej
została zakończona przed złożeniem wniosku o udzielenie
wsparcia;
• zakupu, w związku z przygotowaniem zgłoszenia, zgłoszeniem lub prowadzeniem postępowania, o których mowa w pkt
1 i 2, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub
postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności
intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie
prawami własności przemysłowej;
• postępowania w celu obrony prawa, w związku z wniesieniem
zarzutów w trakcie rozpatrywania zgłoszenia, o którym mowa
w pkt 2, lub wniesieniem sprzeciwu po przyznaniu prawa.
Nabór wniosków trwa do 31. grudnia 2012 roku.
Szczegółowe informacje: www.parp.gov.pl

Paszport do eksportu - POIG, Działanie 6.1
Celem tego działania jest wsparcie dla MŚP w zakresie
promocji sprzedaży na jednolitym rynku europejskim i promocji eksportu. Program ten umożliwia - dla przedsiębiorstw
z sektora MŚP, które nie prowadziły dotąd działalności eksportowej i sprzedaży na jednolitym rynku europejskim, bądź
prowadziły tę działalność na niewielką skalę - skorzystanie
z pakietu instrumentów obejmujących w szczególności doradztwo, dofinansowanie udziału w targach i misjach gospodarczych,
a także uzyskanie dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia
towarów i usług na rynek zagraniczny. Przedsiębiorstwo może
otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt, który trwa nie
dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania
wynosi 200 000 zł, którą można przeznaczyć na pokrycie 50%
całkowitych kosztów kwalifikowanych związanych z rozwojem
działalności eksportowej. Dofinansowanie uzyskiwane w ramach
Działania 6.1 POIG „Paszport do eksportu” stanowi pomoc de
minimis. Udzielane jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych w ramach pierwszego etapu oraz refundacji/zaliczki
w ramach etapu drugiego.
I etap - przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu (PRE).
Jest to specjalny dokument tworzony podczas działania Paszport
do eksportu. Plan rozwoju eksportu zawiera szczegółowe dane
na temat eksportowanych produktów oraz m. in. terminarz działań
mających na celu zwiększenie ilości eksportowanych towarów

i usług. Wsparcie na przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu nie
może przekroczyć 80% całkowitych wydatków na zakup usługi
doradczej związanej z przygotowaniem PRE. Jednocześnie
kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 10 000 zł.
II etap - wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu. Wsparcie na
wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu nie może być wyższe niż 50%
całości wydatków, które kwalifikują się do objęcia wsparciem.
Ponadto, kwota wsparcia nie może przekroczyć 200 000 zł.
Termin naboru wniosków upływa z dniem 16. listopada 2012
roku.
Szczegółowe informacje: www.parp.gov.pl

Wspieranie wdrażania elektronicznego
biznesu B2B
Celem działania jest stymulowanie tworzenia wspólnych
przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej.
Działanie 8.2 realizowane jest w ramach priorytetu VIII
Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności
gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach działania przewiduje się wsparcie na projekty:
przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym,
oraz organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów
biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzech lub
więcej współpracujących przedsiębiorców. Typowy projekt obejmuje wdrażanie nowych lub integrację istniejących systemów
informatycznych przedsiębiorstw, mających na celu umożliwienie
automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców. Projekt będzie
objęty dofinansowaniem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
Beneficjenci: Mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący
działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby fizycznej
- miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
współpracujący na podstawie zawartych umów o współpracy
z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, przy czym umowy te określają warunki i zakres współpracy w odniesieniu do
realizowanych wspólnie procesów biznesowych oraz wzajemne
prawa i obowiązki przedsiębiorców, planujących rozpoczęcie
lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązania elektroniczne,
w tym w szczególności przez dostosowanie własnych systemów
informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców,
z którymi kooperują, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany
informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców. Przedsiębiorcy planujący rozpoczęcie
lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązania elektroniczne,
w tym w szczególności przez dostosowanie własnych systemów
informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców,
z którymi kooperują, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany
informacji między systemami informatycznymi współpracujących
przedsiębiorców.
Nabór wniosków do dnia 9. listopada 2012 r.
Szczegółowe informacje: www.parp.gov.pl
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