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Najczęściej zadawane pytania dotyczące grantów na doradztwo

1. Jaki jest cel doradztwa oferowany w ramach projektu?
Doradztwo w projekcie świadczone będzie przedsiębiorcom zainteresowanym ubieganiem się
o dofinansowanie transakcji transferu technologii i ma służyć jako pomoc
w przygotowaniu tych transakcji, w tym w szczególności:
a) dostarczenie im informacji i przedstawienie możliwości nabycia i wdrożenia technologii do
działalności przedsiębiorstwa;
b) doradztwo w zakresie dopasowania technologii do potrzeb konkretnego Przedsiębiorcy;
c) doradztwo prawne w zakresie konstruowania umów nabycia WNiP;
d) usługi wyceny WNiP, mającej być przedmiotem transakcji.
Doradztwo ma więc umożliwić dokonanie rzetelnej analizy potrzeb biznesowych, analizy
możliwości technologicznych oraz prawnych zakupu i wdrożenia danej technologii, a także
przeprowadzenie kompetentnej wyceny technologii, o której dofinansowanie Przedsiębiorca
będzie się ubiegał.
2. Jakie są rodzaje doradztwa oferowane w ramach projektu ?
Dofinansowaniu w ramach Projektu podlegać będą następujące rodzaje doradztwa:
a) usługi doradcze o charakterze technologicznym
b) usługi doradcze o charakterze prawnym i prawno-patentowym
c) usługa wyceny WNiP.
Ad. A) W ramach usług doradczych o charakterze technologicznym Wnioskodawcy mogą
ubiegać się o granty na następujący zakres doradztwa:
- due diligence technologiczne;
- audyt innowacyjności;
- analiza otoczenia rynkowego i konkurencji w kontekście dostępnych technologii;
- optymalizacja struktury i regulacji wewnętrznych przedsiębiorstwa pod kątem wdrożenia
innowacji;
- ocena innowacyjności technologii.
Ad. B) W ramach usług doradczych o charakterze prawnym i prawno-patentowym
Wnioskodawcy mogą ubiegać się o granty na następujący zakres doradztwa:
- konstruowanie umowy transferu technologii;
- negocjacje postanowień umowy między stronami transferu technologii;
- weryfikacja umowy transferu technologii;
- badanie przedmiotu transferu technologii pod względem prawno-patentowym;
- doradztwo w zakresie dalszej ochrony technologii będącej przedmiotem transferu, w tym co
do strategii zarządzania prawami własności intelektualnej do technologii;
- doradztwo w zakresie podatkowych aspektów transferu technologii.
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3. Kto będzie świadczył doradztwo dla Grantobiorców ?
Usługi doradcze mogą być świadczone wyłącznie przez Podmioty z bazy doradców Projektu,
wybierane zgodnie z Zasadami przyznawania akredytacji na świadczenie usług doradczych
w ramach Projektu.
Baza – zarówno w zakresie doradztwa technologicznego, prawnego oraz wyceny WNiP – jest
dostępna na stronie internetowej Projektu www.siecotwartychinnowacji.pl. Informacje
o możliwych Podmiotach świadczących usługi doradcze przekazują również Brokerzy
w kontakcie bezpośrednim z Wnioskodawcami.
4. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z doradztwa?
W celu złożenia Wniosku, Przedsiębiorca nawiązuje kontakt z jednym z Brokerów Projektu.
Dane kontaktowe do Brokerów są dostępne na stronie internetowej Projektu
www.siecotwartychinnowacji.pl w zakładce „Brokering”. Przedsiębiorca wspólnie z Brokerem
ustalają typ doradztwa i jego zakres, które są niezbędne do rzetelnego przygotowania procesu
transferu technologii. Rolą Brokerów jest również zarządzanie całym procesem usług
doradczych na poziomie projektu. Dlatego też jednym z kryteriów formalnych, które Wniosek
musi spełnić, jest podpis na nim jednego z Brokerów.
Wniosek składany jest wyłącznie w formie pisemnej na wygenerowanym formularzu
dostępnym na stronie internetowej Projektu w zakładce „Granty na doradztwo”. Wniosek
należy wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o powierzenie grantu na doradztwo.
Przedsiębiorca, po pozytywnej ocenie jego Wniosku oraz po podpisaniu Umowy
o powierzenie grantu na doradztwo z ARP S.A., zawiera umowę z pomiotem, który będzie
świadczył na jego rzecz usługę doradczą. W oparciu o podpisaną umowę świadczone jest
doradztwo według specyfikacji stanowiącej załącznik do Regulaminu.
Rozliczenie grantu na doradztwo będzie następowało w formie refundacji części poniesionych
przez Grantobiorcę kosztów kwalifikowalnych.
Składanie Wniosków następuje w trybie ciągłym. W przypadku wyczerpania się środków na
doradztwo w danym okresie, ARP S.A. zawiesza przyjmowanie Wniosków podając stosowną
informację na stronie internetowej wraz z informacją o przybliżonym terminie wznowienia
naboru.
5. Jaki jest poziom dofinansowania usług doradczych?
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% (80% dla przedsiębiorców
z Województwa Mazowieckiego) kosztów kwalifikowalnych (kwoty netto kosztu usługi
doradczej) dla Przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na wspieranie
innowacyjności na usługi doradcze w zakresie innowacji nie przekracza 200 000,00 euro
w okresie trzech lat kalendarzowych poprzedzających złożenie Wniosku i 50% kosztów
kwalifikowalnych dla pozostałych Przedsiębiorców.
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6. Czy jak przedsiębiorca skorzystał z doradztwa to jest zobligowany do złożenia
wniosku o powierzenie grantu na transfer technologii?
Nie – jak przedsiębiorca skorzystał z doradztwa to nie jest zobligowany do złożenia wniosku
o powierzenie grantu na transfer technologii, gdyż w wyniku doradztwa może się okazać,
iż technologia, która zamierzał wdrożyć, nie jest np. innowacyjna lub wdrożenie nie przyniesie
dla firmy oczekiwanych korzyści.
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