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16 sierpnia 2016 r.

Podstawowe informacje o konkursie

Oś priorytetowa 1: 

Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.6: 

Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w 

zakresie rozwoju produktów i usług

Poddziałanie 1.6.2:

Dotacje dla innowacyjnych MŚP

Regionalny Program Operacyjny WK-P



Podstawowe informacje o konkursie

1. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników prac badawczo-rozwojowych w
celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych (nowych / znacząco
ulepszonych) produktów,

2. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne
i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez
wprowadzenie na rynek innowacyjnych (nowych / znacząco ulepszonych)
rozwiązań produktowych,

3. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne
i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu
produkcyjnego.

Typy projektów

Podstawowe informacje o konkursie

Wnioskodawcy

Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy,

którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium

województwa kujawsko-pomorskiego

lub

którzy zobowiążą się prowadzić działalność gospodarczą 

na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego 

na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu.



Podstawowe informacje o konkursie

Wnioskodawcy

Źródło i szczegółowe informacje: 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/pl/renditions/native

Podstawowe informacje o konkursie

Terminy
Forma konkursu: 

konkurs zamknięty z etapem preselekcji

Termin składania wniosków preselekcyjnych: 

od 03.10.2016 r. do 14.10.2016 r. *

Termin składania pełnego wniosku: 

minimum 30 dni od daty otrzymania pisma 

o pozytywnej ocenie na etapie preselekcji.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: SIERPIEŃ 2017*

Okres kwalifikowalności wydatków w projekcie:

od dnia po dniu złożenia wniosku do 30.06.2018 r.

(  * obowiązuje od 02.09.2016 r.  )



Podstawowe informacje o konkursie

Założenia finansowe

Alokacja środków: 

132 783 000,00 zł, w tym
44 261 000,00 zł przeznaczono na schemat 1, 

88 522 000,00 zł przeznaczono na schemat 2.

Schemat 1: 

projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych poniżej 1 mln zł,

Schemat 2: 

projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych co najmniej 1 mln zł.

Podstawowe informacje o konkursie

Założenia finansowe
Dotacja dla projektu będzie przyznawana w oparciu o zasady trzech programów pomocowych:

1. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie

udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie

wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1377)

(tzw. rozporządzenie RPI),

2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie

udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i

organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U.

poz. 2010), (tzw. rozporządzenie na innowacje),

3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie

udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata

2014-2020 (Dz. U. poz. 488).



Podstawowe informacje o konkursie

Założenia finansowe
W ramach każdego z tych trzech rozporządzeń można finansować różne kategorie wydatków:

1. Rozporządzenie RPI:

a) koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne;

b) szacunkowe koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji

początkowej, obliczone za okres dwóch lat.

2. Rozporządzenie na innowacje:

Wspieranie innowacyjności

a) koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych;

b) koszty oddelegowania wysoko wykwalifikowanego personelu z organizacji prowadzącej

badania i upowszechniającej wiedzę bądź z dużego przedsiębiorstwa, który to personel

zajmuje się działalnością badawczą, rozwojową i innowacyjną na nowo utworzonych u

beneficjenta stanowiskach i nie zastępuje innego personelu;

c) koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji.

Podstawowe informacje o konkursie

Założenia finansowe
2. Rozporządzenie na innowacje (cd.):

Innowacje procesowe i organizacyjne

a) koszty personelu;

b) koszty aparatury, sprzętu, budynków i gruntu w zakresie i przez okres, w jakim są one

wykorzystywane na potrzeby projektu;

c) koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub

użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne w warunkach pełnej

konkurencji;

d) dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów i podobnych

produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizowania projektu

3. Rozporządzenie de minimis: pozostałe koszty kwalifikowalne.



Podstawowe informacje o konkursie

Założenia finansowe

Każde z rozporządzeń określa maksymalny poziom dofinansowania podlegających mu wydatków:

1. Rozporządzenie RPI:

a) 55 % wydatków kwalifikowalnych – w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,

b) 45 % wydatków kwalifikowalnych – w przypadku średnich przedsiębiorstw.

2. Rozporządzenie na innowacje:

a) 50 % wydatków kwalifikowalnych – w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

b) 100% wydatków kwalifikowalnych – jeżeli dotyczą one usług doradczych w zakresie innowacji

i usług wsparcia innowacji, a całkowita kwota pomocy nie przekracza 200.000 EUR na

przedsiębiorcę w dowolnym trzyletnim okresie.

3. Rozporządzenie de minimis:

a) Nie więcej niż określają to reguły któregoś z powyższych rozporządzeń. Do 200.000 Euro w

okresie 3 lat.

Kryteria oceny projektów

Kryteria preselekcyjne
1. Wniosek preselekcyjny został złożony we właściwym terminie, do właściwej instytucji i w odpowiedzi na właściwy konkurs.

2. Wniosek preselekcyjny został złożony na właściwym formularzu.

3. Wsparcie realizacji celów określonych dla Poddziałania 1.6.2, 

w tym innowacyjność przedsięwzięcia.

Cel działania 1.6.2: 
Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP

Definicja innowacji

Wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, 
będącego nowością co najmniej w skali regionu kujawsko-pomorskiego, 

tzn. wytwarzanego* na rynku / stosowanego krócej niż 3 lata.

Ważne: Innowacja nie musi być opracowana przez wnioskodawcę.
(  * obowiązuje od 02.09.2016 r.  )



Kryteria oceny projektów

Kryteria preselekcyjne

Analiza innowacyjności zawiera:

• informację, które z elementów projektu są innowacyjne, a które pełnią rolę uzupełniającą;

• analizę informującą na czym polega dana innowacyjność;

• porównanie nowej oferty w stosunku do podobnych produktów znajdujących się na rynku.

Potwierdzenie innowacyjności może nastąpić w formie:

• opinii o innowacyjności,

• spisu podstaw / źródeł danych, na podstawie których określono stopień rozwiązań 

innowacyjnych zastosowanych w projekcie (z podaniem tytułów i dat wydania, adresów stron 

internetowych, publikacji, itp. oraz wskazaniem miejsca ich dostępności, z zastrzeżeniem, że podstawą 

stwierdzenia innowacyjności nie mogą być jedynie ogólne teksty reklamowo-opisowe),

• patentów, wzorów użytkowych, zgłoszeń patentowych lub zgłoszeń wzorów użytkowych.

Kryteria oceny projektów

Kryteria zero-jedynkowe:

1. 1 wnioskodawca – 1 wniosek.

2. Jeżeli projekt wymaga jakichkolwiek decyzji budowlanych, muszą być one 

prawnie ważne na moment złożenia pełnego wniosku.

3. Projekt nie może rozpocząć się przed złożeniem wniosku (prace 

przygotowawcze nie są tu wliczane).

4. Roczny obrót (suma przychodów) / roczna suma bilansowa wnioskodawcy 

jest równy lub wyższy od 20% całkowitych wydatków w projekcie (netto).

Pozostałe istotne kryteria
(etap oceny pełnego wniosku)



Kryteria oceny projektów

Pozostałe istotne kryteria
(etap oceny pełnego wniosku)

Kryteria punktowane:

1. Wdrożenie wyników prac B+R (badania zakończone przed 31.03.2016 r.)

a) Badania samodzielne i chronione – 15 pkt.

b) Badania samodzielne – 10 pkt.

c) Badania niesamodzielne – 5 pkt.

2. Projekt wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionu (tak – 3 pkt., nie – 0 pkt.):

a) Najlepsza bezpieczna żywność - przetwórstwo, nawozy i opakowania
b) Medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna
c) Motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa
d) Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych
e) Przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, usługi ICT
f) Biointeligentna specjalizacja - potencjał naturalny, środowisko, energetyka
g) Transport, logistyka, handel - szlaki wodne i lądowe
h) Dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne

Kryteria oceny projektów

Kryteria punktowane (cd.):

3. Wdrożenie ekoinnowacji (tak – 3 pkt., nie – 0 pkt.)

Ekoinnowacje – innowacje, których wynikiem lub celem jest znaczący i widoczny postęp w
kierunku osiągnięcia zrównoważonego rozwoju poprzez zmniejszenie negatywnego wpływu
na środowisko, zwiększenie odporności na obciążenia środowiskowe lub osiągnięcie
efektywniejszego i bardziej odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych.

4. Innowacyjność projektu (kryterium rozstrzygające):

• Innowacyjność na poziomie krajowym – 5 pkt.
• Innowacyjność na poziomie światowym – 7 pkt.

5. Nowe miejsca pracy (obowiązek uzyskania minimum 2 pkt.):
• Mikro: 1 etat – 2 pkt.; 2 etaty i więcej – 5 pkt.
• Małe: 2 etaty – 2 pkt.; 3 etaty – 3 pkt.; 4 etaty i więcej – 5 pkt.
• Średnie: 3 etaty – 2 pkt.; 4 etaty – 3 pkt.; 5 etatów i więcej – 5 pkt.

Pozostałe istotne kryteria
(etap oceny pełnego wniosku)



Kryteria oceny projektów

Kryteria punktowane (cd.):

6. Lokalizacja projektu na terenach o wysokim bezrobociu (tak – 5 pkt., nie – 0 pkt.):

Powiaty, w których stopa bezrobocia jest większa niż średnia stopa bezrobocia (za miesiąc 
poprzedzający miesiąc ogłoszenia konkursu) w województwie.

7. Komplementarność (tak – 5 pkt., nie – 0 pkt.):

Projekt jest realizowany w strefie inwestycyjnej / obszarze gospodarczym, w którym 
infrastruktura została sfinansowana w ramach Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie 
terenów pod inwestycje RPO WK-P 2007-2013.

8. Projekt partnerski (tak – 3 pkt., nie – 0 pkt.):

Minimum 2 niepowiązane MŚP.

Pozostałe istotne kryteria
(etap oceny pełnego wniosku)

Kryteria oceny projektów

Kryteria punktowane (cd.):

9. Powiązania innowacyjne (tak – 3 pkt., nie – 0 pkt.):

Wnioskodawca w latach 2013 – 2015 zrealizował projekt B+R z jednostką naukową, która 
pokryła przynamniej 10% kosztów projektu, lub przyjął na staż lub zatrudnił wysoko 
wykwalifikowany personel z organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę 
bądź z dużego przedsiębiorstwa, który to personel zajmuje się działalnością badawczą, 
rozwojową i innowacyjną na nowo utworzonych u wnioskodawcy stanowiskach i nie 
zastępuje innego personelu.

10. Podwyższony wkład własny (1 pkt. za każde 2% dofinansowania mniej, niż jest to 
wymagane – max.: 5 pkt.)

Maksymalna liczba punktów: 54

Pozostałe istotne kryteria
(etap oceny pełnego wniosku)



WSKAŹNIKI PRODUKTU:
� liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje
� liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji
� inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)
� liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku
� liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R

WSKAŹNIKI REZULTATU:
�przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów
� liczba wdrożonych wyników prac B+R
� liczba wprowadzonych innowacji nie technologicznych
� liczba wprowadzonych innowacji produktowych
� liczba wprowadzonych innowacji procesowych
�wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach

Konkurs nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16 „Dotacje dla innowacyjnych MŚP” 

WSKAŹNIKI PRODUKTU – definicje:

� liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje
Definicja wskaźnika: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w postaci bezzwrotnego bezpośredniego
wsparcia finansowego (dotacji) uwarunkowanego wyłącznie zakończeniem projektu.

� liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji
Definicja wskaźnika: ekoinnowacje, to innowacje których wynikiem lub celem jest m.in. znaczący postęp w
kierunku osiągnięcia zrównoważonego rozwoju poprzez zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko,
zwiększenie odporności na obciążenia środowiskowe lub osiągnięcie efektywniejszego, bardziej
odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych.

� inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)
Definicja wskaźnika: łączna wartość wkładu własnego we wspierany projekt, który kwalifikuje się jako pomoc
państwa, w którym formą wsparcia jest dotacja w tym niekwalifikowalne części projektu.

Konkurs nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16 „Dotacje dla innowacyjnych MŚP” 



� liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku
Definicja wskaźnika: wskaźnik mierzy czy objęte wsparciem przedsiębiorstwo w wyniku realizacji projektu
rozwija nowy produkt na jakimkolwiek ze swoich rynków. Obejmuje proces innowacji pod warunkiem, że
proces przyczynia się do rozwoju produktu. Projekty nie mające na celu faktycznego rozwoju produktu są
wykluczone. Jeśli przedsiębiorstwo wprowadza kilka produktów albo otrzymuje wsparcie na kilka projektów
w dalszym ciągu liczone jest jako jedno przedsiębiorstwo. W przypadku projektów współpracy, wskaźnik
mierzy wszystkie uczestniczące przedsiębiorstwa.

� liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R
Definicja wskaźnika: liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R, zarówno
własnych (prowadzonych przez przedsiębiorcę lub na jego zlecenie), jak i zakupionych (dostępnych na
rynku). Wskaźnik mierzy czy wnioskodawca przeprowadził badania przed 31 marca 2016 r.

Konkurs nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16 „Dotacje dla innowacyjnych MŚP” 

WSKAŹNIKI REZULTATU – definicje:

� przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów
Definicja wskaźnika: przychody ze sprzedaży wyrobów, usług, procesów, nowych lub znacząco
udoskonalonych przez wsparte przedsiębiorstwo w ramach realizowanego projektu.

� liczba wdrożonych wyników prac B+R
Definicja wskaźnika: liczba zakończonych pozytywnym rezultatem prac wdrożeniowych, mających na celu
zastosowanie wyników prac badawczo-rozwojowych (prowadzonych, zakupionych, zleconych lub
wdrażanych przez przedsiębiorstwo w ramach realizowanego projektu) poprzez uruchomienie produkcji
nowych wyrobów lub modernizację wyrobów produkowanych i wprowadzenie nowych metod wytwarzania,
które poprzedzają rozpoczęcie produkcji na skalę przemysłową.

� liczba wprowadzonych innowacji nie technologicznych
Definicja wskaźnika: liczba innowacji organizacyjnych i/lub marketingowych, wprowadzonych w
przedsiębiorstwie w wyniku realizacji projektu. Innowacja organizacyjna to wdrożenie nowej metody
organizacyjnej w przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z
otoczeniem. Innowacja marketingowa to wdrożenie nowej metody marketingowej wiążącej się ze
znaczącymi zmianami w projekcie/konstrukcji produktu lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii
cenowej.

Konkurs nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16 „Dotacje dla innowacyjnych MŚP” 



� liczba wprowadzonych innowacji produktowych
Definicja wskaźnika: innowacja produktowa to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco
udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem
specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub
innych cech funkcjonalnych.

� liczba wprowadzonych innowacji procesowych
Definicja wskaźnika: innowacja procesowa czyli innowacja w obrębie procesu to wdrożenie nowej lub
znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w
zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania.

� wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach
Definicja wskaźnika: utworzone nowe stanowiska pracy we wspieranych przedsiębiorstwach w przeliczeniu
na pełne etaty (EPC).

Konkurs nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16 „Dotacje dla innowacyjnych MŚP” 

ZAKRES DANYCH DO WNIOSKU PRESELEKCYJNEGO:
� tytuł projektu
� dane wnioskodawcy (m.in. NIP, forma prawna, status, nr PKD, data rozpoczęcia działalności, adres,

kontakt telefoniczny/mailowy)
� partnerzy projektu, dane (jeśli dotyczy)
� określenie typu projektu
� opis projektu z uzasadnieniem potrzeby jego realizacji
� analiza innowacyjności w projekcie
� zadania do wykonania z podaniem przypadających kosztów na każde z nich
� planowana wartość inwestycji i kwota dofinansowania

+ załącznik do wniosku:

� opinia o innowacyjności lub spis podstaw/źródeł danych na podstawie których określono stopień
innowacyjnych rozwiązań w projekcie (dokumentami potwierdzającymi mogą być także: patenty, wzory
użytkowe, zgłoszenia patentowe, zgłoszenia wzoru użytkowego)

Konkurs nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16 „Dotacje dla innowacyjnych MŚP” 



ZAKRES DANYCH DO WNIOSKU WŁAŚCIWEGO:
� dane dot. wnioskodawcy, opis projektu (informacje tożsame z wnioskiem preselekcyjnym)
� cel projektu z uzasadnieniem potrzeby realizacji
� zgodność projektu z celem działania/poddziałania RPO WKP 2014-2020
� zgodność projektu z wybranymi kryteriami wyboru
� komplementarność przedsięwzięcia z innymi projektami realizowanymi w ramach funduszy dostępnych

w poprzednich okresach programowania
� zgodność projektu z zasadami horyzontalnymi UE (wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju, politykę

równości szans i niedyskryminacji, politykę równouprawnienia płci)
� działania zaplanowane w celu zachowania trwałości projektu (3 lata w przypadku MŚP)
� szczegółowy budżet projektu, wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne, źródła finansowania
� wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu
� wykaz wydatków rozliczanych ryczałtowo
� informacje o planowanych działaniach promocyjnych projektu

+ załączniki do wniosku:

� biznes plan
� dokumentacja z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (kopia)
� formularz do wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie OOŚ
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� zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (kopia)
� zaświadczenie organu dotyczące zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną
� dokumenty dot. zagospodarowania przestrzennego: decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego, wypis i wyrys z miejscowego planu zagosp. przestrzennego (kopie)
� zezwolenie na inwestycję (kopia)
� wyciąg z dokumentacji technicznej lub program funkcjonalno-użytkowy (kopia)
� oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu
� dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy (kopia)
� oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
� dokumenty rejestrowe / statutowe wnioskodawcy (kopia)
� porozumienie / umowa partnerska (kopia)
� oświadczenie partnera projektu
� oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP
� formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o
pomoc de minimis

� oświadczenie wnioskodawcy dotyczące pomocy de minimis

� inne niezbędne dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu
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Ważne definicje

Rozpoczęcie prac – rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze
prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które
sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw.
Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i
przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. W odniesieniu
do przejęć „rozpoczęcie prac” oznacza moment nabycia aktywów bezpośrednio związanych
z nabytym zakładem.

Wysoko wykwalifikowany personel – personel posiadający wyższe wykształcenie i co
najmniej pięcioletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe, do którego zaliczają się także
studia doktoranckie.

Usługi doradcze w zakresie innowacji – doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu
wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich,
korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone.

Ważne definicje

Usługi wsparcia innowacji – udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów
bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w
celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

Innowacja w obrębie procesu (innowacja procesowa) – oznacza wdrożenie nowej lub
znacznie udoskonalonej metody produkcji lub dostarczania towarów i usług (w tym znacznej
zmiany w obrębie technik, sprzętu lub oprogramowania) definicja ta nie obejmuje
natomiast: niewielkich zmian lub ulepszeń, zwiększenia mocy produkcyjnych lub
usługowych poprzez dodanie systemów produkcyjnych lub logistycznych bardzo podobnych
do obecnie stosowanych, zaprzestania stosowania danego procesu, prostego odtworzenia
lub podwyższenia majątku, zmian wynikających jedynie ze zmian cen czynników produkcji,
dostosowania do potrzeb użytkownika, dostosowania do potrzeb rynku lokalnego,
regularnych zmian sezonowych i innych zmian cyklicznych, obrotu nowymi lub znacząco
udoskonalonymi produktami.



PROCEDURA WERYFIKACJI I WYBORU WNIOSKU

Ocena wniosku preselekcyjnego dokonana będzie w ciągu 15 dni roboczych
liczonych od dnia rozpoczęcia oceny wniosków

Weryfikacja wymogów formalnych trwa 6 dni roboczych
liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków

Ocena formalno-merytoryczna trwa 85 dni roboczych
liczonych od dnia rozpoczęcia oceny do rozstrzygnięcia konkursu

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
PRESELEKCYJNYCH I WŁAŚCIWYCH

Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Pl. Teatralny 2 (parter)
poniedziałki, środy, czwartki w godzinach 7:30 - 15:30

wtorki w godzinach: 7:30 - 17:00
piątki w godzinach: 7:30 - 14:00

Paweł Szarek

Tel.: +48 52 58 59 145
pawel.szarek@barr.pl

Dziękujemy za uwagę

Lidia Słowikowska

Tel.: +48 52 58 59 196
lidia.slowikowska@barr.pl


