
„Innomoto” w praktyce.
Na co zwrócić uwagę? 
Jak nie popełnić błędów?

28 lutego 2018



Kryteria wyboru projektów                                         
– na co zwrócić uwagę?
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Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace 
rozwojowe albo prace rozwojowe 

Badania przemysłowe

• Zdobycie nowej wiedzy w celu opracowania nowych 

lub ulepszonych produktów i usług

• Tworzenie nowych elementów systemów złożonych

Prace rozwojowe

• Nabywanie, łączenie, kształtowanie 

i wykorzystywanie dostępnej wiedzy do planowania 

produkcji oraz tworzenia nowych lub ulepszonych 

produktów, procesów i usług

• Opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych 

oraz produkcja eksperymentalna i testowanie

Intensywność wsparcia –

do 60% kosztów kwalifikowanych

Intensywność wsparcia –

do 80% kosztów kwalifikowanych
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Własność intelektualna nie stanowi bariery dla 
wdrożenia rezultatów projektu

IP niezbędne do 
prowadzenia prac B+R

brak barier do 
wdrożenia 

planowana ochrona 
wyników projektu

Jak udowodnić brak barier?
• opinia rzecznika patentowego lub samodzielne badanie stanu 

techniki

Co opisać we wniosku?
• nazwy konkretnych baz danych (baz patentowych, publikacji)

• klasyfikacja przedmiotu badań wg międzynarodowej klasyfikacji 

patentowej 

• użyte słowa kluczowe

• uzyskane wyniki badania stanu techniki



Nowość rezultatów projektu
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Innowacja procesowa

Zmiany w sposobie 

prowadzenia produkcji lub 

sposobie świadczenia usług:

• Zastosowanie spawania 

laserowego w procesie 

produkcyjnym

• Zastosowanie narzędzi 

numerycznych 

w produkcji osłon 

termicznych

Innowacja produktowa

Wprowadzenie nowych lub 

znacząco ulepszonych  
produktów / usług:

• Innowacyjny filtr oleju 

z separatorem magnetycznym 

• Nowa generacja fotela 

samochodowego

Innowacja organizacyjna

Nowe metody organizacyjne 

w działaniach firmy:

• Nowe rozwiązania 

w zakresie uczenia się

• Pierwsze użycie outsourcingu

Innowacja marketingowa

Znaczące zmiany 

w działaniach marketingowych:

• Spersonifikowany system 

informacyjny dla klientów

• Nowy znak towarowy



Optymalizacja efektywności pasywnego amortyzatora 
samochodowego poprzez obniżenie: masy rury zewnętrznej, 

tarcia komponentów wewnętrznych oraz drgań zaworu 

wzbudzanych przepływami medium hydraulicznego

Nowość rezultatów projektu

Technologia produkcji 

innowacyjnego filtra oleju 
z separatorem  magnetycznym 

i elektronicznym wskaźnikiem 

zużycia

Opracowanie nowych rozwiązań 

technologicznych dla 

zastosowania w produkcji 

nowoczesnych tłumików 
i końcówek sportowych

Reflektor główny uniwersalnego 

zastosowania o znacząco 

ulepszonych parametrach 

fotometrycznych charakteryzujący 

się niskim poborem energii oraz 

obniżoną masą konstrukcji

Opracowanie nowej generacji 

fotela samochodowego do 

zastosowań zwłaszcza 

w pojazdach autonomicznych
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Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest 
na terenie RP 

Co oznacza „wdrożenie”?

• Wprowadzenie wyników do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez 

rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników

• Udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) 

• Sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników w celu wprowadzenia ich do działalności 

gospodarczej innego przedsiębiorcy (za wdrożenie wyników nie uznaje się zbycia wyników 

w celu ich dalszej odsprzedaży)

Co oznacza „wdrożenie na terenie RP”?

• W przypadku nowego produktu – innowacyjny produkt lub jego część wytwarzane są na terenie 

RP

• W przypadku nowej technologii – technologia wdrożona jest m.in. w zakładzie na terenie Polski

• W przypadku usługi – usługa jest świadczona m.in. na terenie Polski

oraz

• Wdrożenie powinno przyczynić się rozwoju polskiej gospodarki jako całości, unowocześnienia 

i poprawy konkurencyjności na rynku międzynarodowym (m.in. poprzez nowe miejsca pracy, 

zwiększenie eksportu, zwiększeniem inwestycji na terenie RP)
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Wdrożenie 

rezultatów 

projektu –

obligatoryj

ne

Wdrożenie 

rezultatów 

projektu 

na terenie 

RP -

dodatkowo 

punktowan

e



Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność 
wdrożenia
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Zapotrzebowanie rynkowe:

• precyzyjnie zdefiniowana grupa 

docelowa

• konkretne dane o wielkości rynku 

• wiarygodne, obiektywne źródła danych

• analiza potrzeb odbiorców i ich 

związek z rezultatem projektu

• porównanie do produktów / usług / 

technologii konkurencji

Opłacalność wdrożenia:

• racjonalne i uzasadnione założenia na 

podstawie danych rynkowych

• uwzględnienie niezbędnych kosztów 

związanych z wdrożeniem

• opłacalność w okresie 5 lat od 

zakończenia projektu

• przychody z wdrożenia jako wskaźnik 

rezultatu



Koszty kwalifikowane
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Kategorie kosztów
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Wynagrodzenia

Grunty i budynki 
(dzierżawa, 
wieczyste 
użytkowanie, 
amortyzacja)

Podwykonawstwo Koszty operacyjne Koszty pośrednie

Aparatura i sprzęt, 
WNIP 
(amortyzacja, 
koszty odpłatnego 
korzystania)



Kategorie kosztów
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Wynagrodzenia

Aparatura i sprzęt, 
WNIP 
(amortyzacja, 
koszty odpłatnego 
korzystania)

• Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i części umów zlecenia 

(umowy o dzieło i umowy zlecenia B2B stanowią podwykonawstwo 

i wymagają przetargu)

• Ograniczenie wymiaru zaangażowania jednej osoby we wszystkie 

projekty (w tym wewnętrzne projekty beneficjenta) do 276 godzin 

miesięcznie

• Konieczność oszacowania zaangażowania w poszczególne prace 

projektowe

• Umowy warunkowe z osobami, które nie są zatrudnione na moment 

składania wniosku

• Odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania (wynajem / 

raty leasingowe)

• Tylko przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji projektu

• W przypadku amortyzacji możliwość zakupu z wolnej ręki

• W przypadku kosztu odpłatnego korzystania przewyższających        

20 000 PLN konieczność przeprowadzenia procedury wyboru 

dostawcy 



Kategorie kosztów
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• Tylko przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji projektu

• Do 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu

• Zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz 

koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie

• Wszystkie umowy o dzieło oraz wynajem wyposażonego 

laboratorium

• Wyłączone z podstawy naliczania ryczałtu kosztów pośrednich

• Ograniczony udział w całości kosztów projektu

• Zlecenie podmiotowi powiązanemu tylko w szczególnych 

przypadkach 

• Tylko prace badawcze – usługi pomocnicze (księgowe, 

marketingowe, prawne) nie stanowią podwykonawstwa

Grunty i budynki 
(dzierżawa, 
wieczyste 
użytkowanie, 
amortyzacja)

Podwykonawstwo



Kategorie kosztów
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• Szeroki katalog wydatków: 

− materiały, surowce, półprodukty, odczynniki, 

− drobny sprzęt laboratoryjny (nie stanowiący środka trwałego 

wg. ustawy o rachunkowości), 

− koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych, 

− wynajem powierzchni laboratoryjnej (bez wyposażenia),

− koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, 

− elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane 

w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej; 

− koszty promocji projektu do 1% kosztów kwalifikowanych całego 

projektu; 

− koszt audytu zewnętrznego.

• Rozliczane metodą ryczałtową – 25% procent od kosztów 

bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa

Przykład:

− koszty wynagrodzeń: 2 500 000 PLN

− koszty aparatury i sprzętu oraz WNIP: 1 500 000 PLN

− koszty operacyjne: 2 000 000 PLN

− koszty podwykonawstwa: 800 000 PLN

− koszty pośrednie: (2 500 000 PLN + 1 500 000 PLN+2 000 000 

PLN) * 25% = 1 500 000 PLN

Koszty operacyjne

Koszty pośrednie 
(ryczałt)



Korekty budżetu
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Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie weryfikowane są:

• zgodność z katalogiem kosztów kwalifikowanych

• prawidłowość przypisania kosztów kwalifikowalnych do właściwej kategorii badań

• adekwatność zaplanowanych kosztów

• średni wnioskowany poziom dofinansowania dla przedsiębiorców innych niż MŚP

• prawidłowość opisu kamieni milowych

Nieznaczne nieprawidłowości w przygotowaniu budżetu na etapie wniosku 

o dofinansowanie nie oznaczają, że projekt nie będzie mógł otrzymać 

dofinansowania.



Co poza Innomoto?
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Terminarz naborów
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1.1.1 PO IR „Szybka ścieżka” 1 marca – 30 maja 2018 r. (MŚP); 1 marca – 29 czerwca 2018 r. (duże)

3.2.1 PO IR „Badania na rynek” 20 marca – 5 grudnia 2018 r. (wyłącznie MŚP)

3.2.2 PO IR „Kredyt na 

innowacje technologiczne”
15 lutego – 24 maja 2018 r. (wyłącznie MŚP)

2.1 PO IR „Infrastruktura B+R” Planowany nabór: 28 maja – 6 lipca 2018 r.

Ulga na działalność B+R
Każdy rok podatkowy - odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, 

w którym poniesiono koszty kwalifikowane

Grant rządowy
Po uruchomieniu instrumentu nabór ciągły (planowane uruchomienie I/II kwartał 

2018 r.)

Specjalna Strefa Ekonomiczna
Po uruchomieniu instrumentu nabór ciągły (planowane uruchomienie I/II kwartał 

2018 r.)



Kontakt
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Błażej Czajkowski

manager, dział doradztwa 
biznesowego i zarządzania 
innowacjami

T: +48 22 324 59 65

E: blazej.czajkowski@crido.pl

Piotr Gadzinowski

manager, dział doradztwa 
biznesowego i zarządzania 
innowacjami

T: +48 22 324 59 14
E: piotr.gadzinowski@crido.pl
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Crido. Warto zapytać.



#Crido

Crido. Warto obserwować.

Blog: dotacjenainnowacje.taxand.pl



Crido Taxand Sp. z o.o. | ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa  

T: +48 22 324 59 00  | E: crido@crido.pl

crido.pl 


