Finansowanie innowacji w MŚP
przy współudziale Ośrodków Innowacji
i Przedsiębiorczości

Warszawa, 30 maja 2019 r.

Wsparcie MŚP w ramach
RPO WM 2014-2020 – główne cele
• wsparcie działalności B+R;
• dostęp do usług doradczych rozwojowych i służących realizacji prac
badawczych celem opracowania nowego produktu;

• wsparcie umiędzynarodowienia działalności gospodarczej
przedsiębiorstw;
• dostęp do pozabankowych źródeł finansowania – pożyczki i
poręczenia;
• tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego .
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Wsparcie na start
Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw (Poddziałanie 3.1.2)
•

nacisk położony na stworzenie kompleksowej oferty wsparcia
początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw (inkubacja oraz akceleracja),
kiedy to istnieje najwyższe ryzyko upadku firm;

•

IOB (zgodne z definicją) mogły aplikować o środki na wsparcie podmiotów
gospodarczych znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju;

•

2 konkursy, 9 projektów dofinansowanie, wartość prawie 19,5 mln;

•

zdeklarowane wsparcie do 266 MŚP, udzielone 87 MŚP – projekty nadal
trwają.
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Wsparcie na start
Bon na innowacje (Działanie 1.2)

•

wsparcie obejmowało bon na usługi polegające na realizacji prac
badawczych określonych przez przedsiębiorcę, we współpracy z
jednostką naukową lub instytutem badawczym;

•

opracowaniem nowego produktu lub usługi, projektu wzorniczego, nowej
technologii produkcji albo znaczącym ulepszeniem wyrobu końcowego lub
technologii produkcji;

•

nastąpić innowacja produktowa lub procesowa;

•

bon był do 200 tyś;

•

3 konkursy, 327 projektów dofinansowanie, wartość 144 mln.

4

Wsparcie dla zawansowanych
Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw -

bony na doradztwo (Poddziałanie 3.1.2)
•

wsparcia dla MŚP koncentrowane na doradztwie m. in. opracowanie strategii,
monitorowanie biznesu, transferu technologii i prognozowania, poprawa

konkurencyjności – nowe rynki zbytu;
•

usługi zaawansowane i wyspecjalizowane;

•

usługi zrealizowane przez akredytowane i nieakredytowane IOB –

pierwsze dwa nabory;
•

3 konkursy, 250 projektów dofinansowanie, wartość prawie 24 mln

•

trwa ocena formalna trzeciego naboru – 218 projektów, tylko akredytowane
mazowieckie IOB realizatorzy usług.
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Poddziałanie 3.1.2 – bony na doradztwo
nr konkurs
RPMA.03.01.02 IP.01-14-023/16
RPMA.03.01.02 IP.01-14-047/17
RPMA.03.01.02IP.01-14-083/18

runda w
ramach
konkursu

liczba
złożonych
wniosków

nabór ciągły

58

45

5 rund

303

205

nabór ciągły

218

OGÓŁEM:

579

liczba przyjętych
liczba
do
obowiązujących
dofinansowania
umów

% podpisanych z
przyjętych do
dofinansowania

liczba
rozwiązanych
umów

% rozwiązanych
umów

Liczba wnioskodawców
którzy odstąpili od
podpisania umowy

% rezygnacji z
realizacji projektu

29

64%

1

2%

15

33%

153

75%

15

7%

37

18%

trwa ocena formalna wniosków (uzupełnienia i poprawki Beneficjentów) – koniec oceny za około dwa tygodnie

250

182

73%

16

6%

52

21%

Akredytowane mazowieckie IOB – 14 podmiotów po pierwszym audycie
• z dwóch konkursów weryfikacji nieakredytowanych IOB poddano 7
podmiotów;

• trzeci konkurs ograniczał się jedynie do akredytowanych mazowieckich
IOB.
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Wsparcie dla zawansowanych
Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw (Działanie 1.2)

•

wsparcie obejmowało fazę badań naukowych, badań przemysłowych oraz
prac rozwojowych, których głównym celem było dalsze udoskonalenie
techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt

zasadniczo nie jest jeszcze określony;
•

możliwość amortyzacji infrastruktury badawczej niezbędnej do
przeprowadzania zaplanowanych prac B+R, uzyskanie ochrony praw
własności przemysłowej;

•

zgodne z kierunkami rozwoju innowacji województwa mazowieckiego – IS;

•

dofinansowanie max. do 5 mln;

•

3 konkursy, 168 projektów dofinansowanie, wartość 336 mln.
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Wsparcie dla zawansowanych
Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług
(Działanie 3.3)

•

wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej;

•

rozbudowa przedsiębiorstw, w szczególności związana z wprowadzaniem
na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług;

•

kosztem kwalifikowalnym był zakupu lub modernizacji środków trwałych
wraz z kosztem dostawy, instalacji i uruchomienia;

•

5% kosztów kwalifikowalnych współpraca z wykonawcą prac B+R;

•

3 konkursy, 110 projektów dofinansowanie, wartość 203,5 mln.
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Wsparcie dla zawansowanych
Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego (Działanie 1.2)

•

projekty dotyczyły inwestycji w aparaturę, sprzęt, technologie i inną
niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu
innowacyjnych produktów i usług;

•

stworzenie i rozwój w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub
centrów badawczo-rozwojowych;

•

posiadanie agendy badawczej – priorytetowe kierunki badań;

•

zgodne z kierunkami rozwoju innowacji województwa mazowieckiego – IS;

•

nieatrakcyjna mapa pomocy publicznej na obszarze Warszawy (10%);

•

3 konkursy, 37 projektów dofinansowanie, wartość prawie 144 mln.
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Wsparcie dla zawansowanych
Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i

usług (Poddziałanie 3.2.2)
•

wzrost internacjonalizacji, poprzez udział m.in. w misjach gospodarczych,
krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy

też w ramach wizyt studyjnych.
•

finansowanie strategii biznesowej dotyczącej wejścia na rynki
zagraniczne;

•

obowiązkowo jeden kontrakt handlowy;

•

oddzielny konkurs dla pojedynczych podmiotów i dla powiązań
kooperacyjnych (tylko 7 projektów);

•

2 konkursy, 175 projektów dofinansowanie, wartość prawie 50 mln.
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Wsparcie – instrumenty zwrotne
Wsparcie udzielane za pośrednictwem instrumentów inżynierii finansowej

– poręczeń i pożyczek (Poddziałanie 3.3)
•

udzielane na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe i
mogą zostać przeznaczone na rozwój przedsiębiorstwa;

•

niższe kryteria dotyczące historii kredytowej;

•

menadżer finansowy BGK, umowa podpisana w roku 2018;

•

4 pośredników;

•

kwota alokacji przeznaczona na pożyczki ponad 225 mln;

•

na koniec marca 149 pożyczek z pierwszej transzy o wartość prawie 56 mln
(25% całej alokacji, kolejna wyplata po wydatkowaniu 60%);

•

50% środków całej alokacji Działania 3.3 w instrumenty zwrotne.
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Harmonogram konkursów na 2019 rok

Nr Działania

Planowany
termin naborów

Ty projektów

Orientacyjna kwota przeznaczona
na dofinansowanie projektów w
ramach konkursu

Działanie 1.2 Działalność
badawczo-rozwojowa
przedsiębiorstw

październik 2019 r.

Projekty badawczorozwojowe

1 000 000 euro
(4 295 000 zł)

Działanie 3.3 Innowacje w
MŚP

listopad 2019 r.

Wprowadzenie na rynek
nowych lub ulepszonych
produktów lub usług

10 000 000 euro
(42 950 000 zł)
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Projekt pozakonkursowy
Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji (MSODI)
CEL: zwiększenie puli wsparcia o wysokiej jakości dostępnego dla MŚP w
postaci Usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym.
EFEKT: dostarczenie na rynek 92 zaawansowanych usług (nowych lub
ulepszonych) dedykowanych MŚP tj. o wyższej jakości i jednocześnie
dopasowanych do potrzeb odbiorców.
Działania zaplanowane w projekcie posłużą skutecznemu przełożeniu zakresu usług na procesy
innowacji w celu umożliwienia MŚP dostępu do wyspecjalizowanej wiedzy i narzędzi.

Więcej na temat projektu MSODI: https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/projekt_msodi.html
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Projekt pozakonkursowy
Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji (MSODI)
GRANT
• minimalna wysokość grantu w ramach jednego Projektu Grantobiorcy

wynosi ponad 1,2 mln – min. 3 usługi jedno Partnerstwo IOB;
• maksymalna wysokość grantu w ramach jednego Projektu Grantobiorcy
wynosi ponad 4,2 mln – max. 10 usługi jedno Partnerstwo IOB;

• średnia wartość stworzenia i wdrożenie jednej usługi, nie może
przekroczyć kwoty ponad 425 tys.
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Projekt pozakonkursowy
Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji (MSODI)
USŁUG doradcze o charakterze proinnowacyjnym
może polegać na wprowadzeniu znaczących udoskonaleń w sposobie
świadczenia usług, na dodaniu nowych funkcji lub cech do istniejących
usług lub na wprowadzeniu całkowicie nowych usług.
Należy przez to rozumieć usługi, spełniające warunki:
• dedykowane sektorowi MŚP;
• dopasowane do potrzeb MŚP oraz powodujące wprowadzenie
innowacyjności u MŚP;
• modułowe i wariantowe zakładające możliwość implementacji w
różnych środowiskach z uzyskaniem oczekiwanego efektu możliwego
do weryfikacji;
• posiadające przynajmniej jeden element proinnowacyjny z zakresu
transferu, wdrażania i rozwoju innowacji.
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Projekt pozakonkursowy
Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji (MSODI)
PARTNERSTWO IOB
• Partnerstwo IOB tworzą co najmniej dwa podmioty;

• Liderem w Partnerstwie IOB musi być:
 IOB o profilu Parku Naukowo-Technologiczny lub Centrum Innowacji;
 akredytowana mazowiecka IOB pod warunkiem, że będzie działać w

partnerstwie złożonym z niej i co najmniej Parku NaukowoTechnologicznego lub Centrum Innowacji.

Więcej na temat projektu MSODI: https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/projekt_msodi.html
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Projekt pozakonkursowy
Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji (MSODI)
TESTOWANIE USŁUG - MŚP
•

każda nowa lub ulepszona usługa musi być przetestowana

nieodpłatnie u przynajmniej 3 podmiotów MŚP - oświadczenia
każdego MŚP biorącego udział w testowaniu;
•

każdy MŚP musi posiadać swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia

działalności gospodarczej na obszarze województwa mazowieckiego.

Więcej na temat projektu MSODI: https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/projekt_msodi.html
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Projekt pozakonkursowy
Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji (MSODI)
Ocena Projektów Grantobiorców m.in. pod względem:
•

zdolności do działania w warunkach rynkowych i samodzielności

finansowej na podstawie analizy strategii biznesowej;
•

realności realizacji rocznego planu działalności przy uwzględnieniu
potencjału rynku usług dla MŚP;

•

oceny ryzyka oraz powodzenia projektu polegającego na stworzeniu
nowych/ ulepszonych usług o charakterze proinnowacyjnym.

Więcej na temat projektu MSODI: https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/projekt_msodi.html
18

Projekt pozakonkursowy
Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji (MSODI)
Ocena usługi/usług dokonana na kilku poziomach m.in.:
•

oceny pod względem jej konstrukcji;

•

pod względem dopasowania do bieżącej oferty IOB/partnerstwa IOB;

•

odpowiedzi na potrzeby rynku;

•

szans i zagrożeń jej realizacji w partnerstwie celem uzyskania efektu

kompleksowości.

Więcej na temat projektu MSODI: https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/projekt_msodi.html
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Dziękuję za uwagę
https://innowacyjni.mazovia.pl/

Wydział Regionalnego Systemu Innowacji
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
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