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Projekt jest finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Partnerzy Projektu „Voucher badawczy”:

"PRACODAWCY POMORZA I KUJAW" ZWI¥ZEK PRACODAWCÓW
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013, 

OŒ PRIORYTETOWA 5.: Wzmocnienie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw, 
DZIA£ANIE 5.4.: Wzmocnienie regionalnego potencja³u badañ i rozwoju technologii, 

OG£ASZAJ¥ NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

KONKURS NR 3

O wsparcie mog¹ ubiegaæ siê mikro, mali 
i œredni przedsiêbiorcy posiadaj¹cy siedzi-
bê lub oddzia³ w województwie kujawsko-
-pomorskim, z wy³¹czeniem podmiotów
wskazanych w §8 Regulaminu przyznawa-
nia i rozliczania wsparcia, dostêpnego na
stronie internetowej www.voucherbadaw-
czy.pl.
Wsparcie w ramach Programu mo¿e doty-
czyæ wy³¹cznie zakupu us³ug w zakresie:
l badañ przemys³owych lub prac rozwojo-

wych w rozumieniu ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowa-
nia nauki (Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615),

l badañ wyrobów na zgodnoœæ z obowi¹-
zuj¹cymi w danej bran¿y i dany wyrób
wymaganiami normatywnymi.

W ramach konkursu przewidziano nastê-
puj¹ce formy wsparcia:
l Voucher badawczy indywidualny na za-

inicjowanie wspó³pracy z jednostk¹ na-
ukow¹,

l Voucher badawczy indywidualny na konty-
nuacjê wspó³pracy z jednostk¹ naukow¹.

Maksymalna wielkoœæ wsparcia:
l w ramach Vouchera indywidualnego na

zainicjowanie wspó³pracy z jednostk¹
naukow¹ wynosi 40 000 z³otych, 

l w ramach Vouchera indywidualnego na
kontynuacjê wspó³pracy z jednostk¹ na-
ukow¹ wynosi 80 000 z³otych.

Intensywnoœæ wsparcia mo¿e wynosiæ 
l w ramach Vouchera indywidualnego na

zainicjowanie wspó³pracy z jednostk¹
naukow¹ do 100% kosztów kwalifikowa-
nych,

l w ramach Vouchera indywidualnego na
kontynuacjê wspó³pracy z jednostk¹ na-
ukow¹ do 80% kosztów kwalifikowanych.

Wielkoœæ œrodków finansowych przezna-
czona do alokacji w ramach konkursu wy-
nosi:
l dla Vouchera indywidualnego na zainicjo-

wanie wspó³pracy z jednostk¹ naukow¹

oraz na kontynuacjê wspó³pracy z jed-
nostk¹ naukow¹: 3 000 000,00 z³otych.

Wsparcie finansowe w formie Vouchera
badawczego stanowi pomoc de minimis 
i  jest  udzielane na podstawie Rozporz¹-
dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 
z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie udziela-
nia pomocy de minimis w ramach regional-
nych programów operacyjnych. (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 236, poz. 1562).
Nabór bêdzie prowadzony za pomoc¹
Generatora Wniosków o udzielenie wspar-
cia udostêpnionego na stronie interneto-
wej Projektu www.voucherbadawczy.pl
od dnia 18 marca 2014 roku do dnia 
31 marca 2014 roku przez ca³¹ dobê. 
Proces z³o¿enia wniosku o udzielenie
wsparcia obejmuje kolejno dwie obowi¹z-
kowe czynnoœci (pominiêcie którejkolwiek
z tych czynnoœci oznacza uznanie wnio-
sku za niez³o¿ony i nie bêdzie podlega³
ocenie) tj.:

l z³o¿enie (zarejestrowanie) wniosku 
o udzielenie wsparcia po jego wype³nie-
niu i zablokowaniu w Generatorze Wnio-
sków o udzielenie wsparcia w ramach
Projektu "Voucher badawczy"; 

oraz 
l formalne potwierdzenie z³o¿enia wniosku

poprzez z³o¿enie go wraz z za³¹cznikami
w formie papierowej do Biura Projektu 
w ci¹gu 5 dni roboczych po zareje-
strowaniu wniosku w Generatorze
Wniosków o udzielenie wsparcia 
w ramach Projektu "Voucher badawczy"
(w godzinach pracy Biura Projektu,
tj. 8.00-16.00). 

Miejscem sk³adania wniosków o udzielenie
wsparcia jest siedziba Biura Projektu przy
ul. Gdañskiej 141 lok. 3 w Bydgoszczy,
kod pocztowy 85-022.
Wniosek o udzielenie wsparcia wraz z za-
³¹cznikami wys³any za poœrednictwem

operatora pocztowego powinien wp³yn¹æ
do Biura Projektu najpóŸniej w terminie 
14 dni od dnia zamkniêcia naboru.

Szczegó³owe informacje, w tym: wzór
wniosku, wzór umowy, regulamin przy-
znawania i rozliczania wsparcia, kryteria
oceny, przewodnik po kryteriach i in-
strukcja wype³niania wniosku zosta³y za-
mieszczone na stronie internetowej
www.voucherbadawczy.pl oraz do-
stêpne s¹ w Biurze Projektu "Voucher
badawczy", 85-022 Bydgoszcz, ul. Gdañ-
ska 141 lok. 3, tel./fax (52) 346-84-81, 
e-mail: vb@pracodawcy.info.pl.
Plan grupowych spotkañ informacyj-
nych, których celem jest zapoznanie
Przedsiêbiorców - potencjalnych
Uczestników Projektu z zasadami sk³a-
dania wniosków o udzielenie wsparcia
dostêpny jest na stronie internetowej
www.voucherbadawczy.pl.


