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”PRACODAWCY POMORZA I KUJAW” ZWIĄZEK PRACODAWCÓW 
 

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013,  
OŚ PRIORYTETOWA 5.: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,  

DZIAŁANIE 5.4.: Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii,  

OGŁASZAJĄ NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 
 

 

KONKURS NR 1 

O wsparcie mogą ubiegać się mikro, mali i średni 

przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub oddział 

w województwie kujawsko–pomorskim, z wyłączeniem 

podmiotów  wskazanych w §8 Regulaminu przyznawania  

i rozliczania wsparcia, dostępnego na stronie internetowej 

www.voucherbadawczy.pl. 
 

Wsparcie w ramach Programu może dotyczyć wyłącznie 

zakupu usług w zakresie: 

 badań przemysłowych lub prac rozwojowych w rozumieniu 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania 

nauki (Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615), 

 badań wyrobów na zgodność z obowiązującymi w danej 

branży i dany wyrób wymaganiami normatywnymi. 
 

W ramach konkursu przewidziano następujące formy wsparcia: 

 Voucher badawczy indywidualny na zainicjowanie 

współpracy z jednostką naukową, 

 Voucher badawczy indywidualny na kontynuację 

współpracy z jednostką naukową. 
 

Maksymalna wielkość wsparcia: 

 w ramach Vouchera indywidualnego na zainicjowanie 

współpracy z jednostką naukową wynosi 40 000 złotych,  

 w ramach Vouchera indywidualnego na kontynuację 

współpracy z jednostką naukową wynosi 80 000 złotych. 
 

Intensywność wsparcia może wynosić  

 w ramach Vouchera indywidualnego na zainicjowanie 

współpracy z jednostką naukową do 100% kosztów 

kwalifikowanych, 

 w ramach Vouchera indywidualnego na kontynuację 

współpracy z jednostką naukową do 80% kosztów 

kwalifikowanych. 
 

Wielkość środków finansowych przeznaczona do alokacji  

w ramach konkursu wynosi: 

 dla Vouchera indywidualnego na zainicjowanie współpracy  

z jednostką naukową oraz na kontynuację współpracy  

z jednostką naukową: 3 000 000,00 złotych. 
 

Wsparcie finansowe w formie Vouchera badawczego stanowi 

pomoc de minimis i  jest  udzielane na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 

grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy de minimis  

w ramach regionalnych programów operacyjnych. (Dz. U.  

z 2010 r. Nr 236, poz. 1562). 

 

 Nabór będzie prowadzony za pomocą Generatora Wniosków  

o udzielenie wsparcia udostępnionego na stronie internetowej 

Projektu www.voucherbadawczy.pl od dnia 07 stycznia 2014 roku 

do dnia 20 stycznia 2014 roku przez całą dobę.  
 

Proces złożenia wniosku o udzielenie wsparcia obejmuje kolejno 

dwie obowiązkowe czynności (pominięcie którejkolwiek z tych 

czynności oznacza uznanie wniosku za niezłożony i nie będzie 

podlegał ocenie) tj.: 

 złożenie (zarejestrowanie) wniosku o udzielenie wsparcia po 

jego wypełnieniu i zablokowaniu w Generatorze Wniosków  

o udzielenie wsparcia w ramach Projektu „Voucher 

badawczy”;  

oraz  

 formalne potwierdzenie złożenia wniosku poprzez złożenie 

go wraz z załącznikami w formie papierowej do Biura 

Projektu w ciągu 5 dni roboczych po zarejestrowaniu 

wniosku w Generatorze Wniosków o udzielenie wsparcia  

w ramach Projektu „Voucher badawczy” (w godzinach pracy 

Biura Projektu, tj. 8.00 – 16.00).  

Miejscem składania wniosków o udzielenie wsparcia jest 

siedziba Biura Projektu przy ul. Gdańskiej 141 lok. 3 

w Bydgoszczy, kod pocztowy 85-022. 

Wniosek o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami wysłany za 

pośrednictwem operatora pocztowego powinien wpłynąć do 

Biura Projektu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zamknięcia 

naboru. 
 

Szczegółowe informacje, w tym: wzór wniosku, wzór umowy, 

regulamin przyznawania i rozliczania wsparcia, kryteria oceny, 

przewodnik po kryteriach i instrukcja wypełniania wniosku 

zostały zamieszczone na stronie internetowej 

www.voucherbadawczy.pl oraz dostępne są w Biurze Projektu 

„Voucher badawczy”, 85-022 Bydgoszcz, ul. Gdańska 141 lok. 3, 

tel./fax (52) 346-84-81, e-mail: vb@pracodawcy.info.pl. 

Plan grupowych spotkań informacyjnych, których celem jest 

zapoznanie Przedsiębiorców - potencjalnych Uczestników 

Projektu z zasadami składania wniosków o udzielenie wsparcia 

dostępny jest na stronie internetowej www.voucherbadawczy.pl. 

Partnerzy Projektu „Voucher badawczy”: 


