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WYDATKI KWAFIKUJĄCE SIĘ DO OBJĘCIA WSPARCIEM 

 

1. Wydatki związane z zakupem usługi badawczo-rozwojowej i/lub wdrożeniowej realizowanej 

w celu opracowania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących 

ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług, która realizowana będzie               

przez Wykonawcę na rzecz Beneficjenta, dotyczące: 

a) zakupu usług związanych z przeprowadzeniem prac B+R (projekty badawcze 

małej skali), 

b) wdrożenia wyników prac B+R, 

c) koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji 

projektu (np. prawa patentowe, prawa ochronne na wzór użytkowy, prawa                      

z rejestracji wzoru przemysłowego, licencje, know-how, nieopatentowana wiedza 

techniczna) pod warunkiem, że: 

− będą podlegać amortyzacji;  

− będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych 

od osób/podmiotów niepowiązanych z nabywcą. 

d) opracowanie lub wdrożenie nowego produktu/usługi/technologii odnoszące się  

bezpośrednio do dziedziny/ przedmiotu działalności produkcyjnej lub usługowej  

przedsiębiorstwa, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe,  

diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii, 

składające się z  kosztów operacyjnych, w tym: 

− koszty materiałów m.in. surowców, półproduktów, odczynników,  

− elementy służące  do  budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, 

instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej,  



 

 

− koszty instalacji doświadczalnych.  

e) uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub nabycie tych praw,  

f) doradztwo w zakresie usprawnienia zarządzania w tym m.in. optymalizacja 

procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów, 

g) doradztwo w zakresie procedury ochrony praw własności  przemysłowej, 

h) doradztwo w zakresie internacjonalizacji w tym przygotowanie strategii rozwoju 

działań eksportowych,  

i) doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii 

Europejskiej, w tym analizy marketingowe, analizy finansowo-ekonomiczne, 

opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe 

technologie lub innowacyjne rozwiązania.  

2. Podatek VAT – jeśli Grantobiorca nie ma możliwości jego odzyskania. 

3. Do wsparcia kwalifikować się będą  wydatki  poniesione najwcześniej od dnia złożenia 

wniosku o wsparcie i najpóźniej do dnia określonego w Umowie jako zakończenie Usługi                 

z zastrzeżeniem  pkt. 4.  

4. W przypadku negatywnej oceny formalnej lub merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia, 

w/w wydatki będą niekwalifikowalne.  

5. Wykazane we wniosku o udzielenie wsparcia wydatki muszą być uzasadnione, racjonalne  

i adekwatne do zakresu przedstawionych prac badawczo-rozwojowych 

i/lub wdrożeniowych. 

 

WYDATKI NIEKWAFIKUJĄCE SIĘ DO OBJĘCIA WSPARCIEM 

 

1. Usługa będąca przedmiotem wsparcia nie może obejmować rutynowych i okresowych zmian 

wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących 

usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Usługa 

ta nie może również stanowić usługi typowej, powszechnie dostępnej na rynku. Usługa 

badawczo-rozwojowa i/lub wdrożeniowa powinna być ukierunkowana na uzyskanie 

innowacyjnych efektów wdrożeniowych. 

2. Za niekwalifikujące się do objęcia wsparciem należy uznać wydatki: 

a. wydatki inne niż dotyczące zakupu Usługi badawczo-rozwojowej i/lub wdrożeniowej 

realizowanej w celu opracowania nowych produktów, procesów i usług                            



 

 

lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów                 

lub usług, 

b. wydatki prawidłowo poniesione, jednak przed lub po upływie terminów ponoszenia 

wydatków określonych w Umowie, 

c. koszty nieudokumentowane prawidłowo dokumentami księgowymi 

d. podatek od towarów i usług (VAT) – o ile Grantobiorca ma możliwość jego 

odzyskania. 

 

 

 


