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Projekt wspiera realizację przez jednostki naukowe na rzecz mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) usług o charakterze badań 

przemysłowych, bądź prac rozwojowych lub badawczo-rozwojowych 

200 tys. PLN 

 

mikro, małe i średnie firmy 

• audyt technologiczny - zdiagnozowanie potrzeb badawczych i 

technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb 

wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi 

badawczo-rozwojowej - do 5 % otrzymanego bonu 

• usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju 

produktu lub technologii m.in.: 

➢ opracowanie nowej lub udoskonalonej usługi lub wyrobu 

➢ wykonanie testów wdrożeniowych 

➢ wykonanie analiz przedwdrożeniowych 

➢ prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu 

DLA KOGO? 

✓ mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) 

✓  zgrupowania i partnerstwa 
MŚP 

 
WARTOŚĆ PROJEKTU 

✓ mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) 

✓  zgrupowania i partnerstwa 
MŚP 

 
PREFEROWANE BRANŻE – 

DOLNOŚLĄSKIE INTELIGENTNE 

SPECJALIZACJE 

✓ mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa (MŚP) 

✓  zgrupowania i partnerstwa 

MŚP 

 

• Chemia i medycyna 

• Auto-Moto-Aero-Space 

• Surowce naturalne i wtórne  

• Maszyny i urządzenia 

• „Zielony Ład” 

• „Przemysł 4.0” 

• „Życie wspomagane 

technologią” 

STOPIEŃ TRUDNOŚCI 

WNIOSKU 

✓ mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) 

✓  zgrupowania i partnerstwa 
MŚP 

 

DOSTĘPNOŚĆ ŚRODKÓW 

✓ mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa (MŚP) 

✓  zgrupowania i partnerstwa 

MŚP 

 

OBOWIĄZKOWA TEMATYKA PROJEKTU 

ISTOTNE ELEMENTY PROJEKTU 

• Przedmiotem usługi mogą być badania przemysłowe, bądź prace 

rozwojowe lub badawczo-rozwojowe, których zakres wpisuje się 

w Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje 

• Wykonawcą usługi (świadczonej dla MMŚP w ramach bonu) 

może być wyłącznie jednostka naukowa określona w art. 2 pkt. 

9a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615) prowadząca w sposób ciągły 

badania naukowe lub prace rozwojowe 

PRZYKŁADOWY KATALOG KOSZTÓW 

KWALIFIKOWANYCH 

DOLNOŚLĄSKI BON NA INNOWACJĘ 

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ NA 

ROZWÓJ SWOJEGO BIZNESU? 

NAPISZ LUB ZADZWOŃ 

DOTACJE@INSERVICES.PL 

TEL. 511 383 331 

 

Rozpoczęcie 

naboru: 

marzec 2022 

 

 

termin rozstrzygnięcia: 

25 dni roboczych  

od dnia złożenia wniosku 

POZIOM DOTACJI 

✓ mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) 

✓  zgrupowania i partnerstwa 
MŚP 

 
wartości netto usługi, 

pozostałe 15% + VAT stanowi wkład 

własny przedsiębiorstwa 

 

85%  

KALENDARIUM 

DOTACJA DO USŁUG 

DORADCZYCH 
TAK NIE 

Zakończenie naboru: 

czerwiec 2023 

 

 

UWAGA: średni czas przygotowania wniosku: 2-3 tygodnie 

 


