OGÓLNE ZASADY FINANSOWANIA DORADZTWA
Projekt grantowy Sieć Otwartych Innowacji
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
I komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii
 Maksymalna wartość wszystkich grantów, jakie Wnioskodawca może otrzymać w projekcie Sieć
Otwartych Innowacji (SOI) wynosi równowartość 200 000 EUR. Jeżeli Wnioskodawca będzie
korzystał z usług doradczych, maksymalna wartość grantu, jaką Wnioskodawca może uzyskać
na transfer technologii będzie pomniejszona o wartość grantu otrzymanego na doradztwo.
 Celem doradztwa jest pomoc w przygotowaniu procesu transferu technologii w obszarach KIS
potencjalnym Grantobiorcom. Z grantów na usługi doradcze mogą skorzystać Przedsiębiorcy,
którzy pod opieką Brokera, przygotowują się do złożenia wniosku o powierzenie grantu na
transfer technologii. Udzielone doradztwo powinno pomóc Grantobiorcy przygotować wysokiej
jakości transakcję transferu technologii. Doradztwo ma 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.
 W celu złożenia wniosku, Przedsiębiorca nawiązuje kontakt z jednym z Brokerów Projektu ARP
S.A. Wspólnie z Brokerem ustalają typ doradztwa i jego zakres, które jest niezbędne do
rzetelnego przygotowania procesu transferu technologii.
 Składanie wniosków o powierzenie grantów na doradztwo następuje w trybie ciągłym, a decyzje
o ich przyznawaniu uzależnione są od poprawności złożenia wniosku, spełnienia przez
Wnioskodawcę wszystkich obowiązkowych kryteriów przyznania grantu oraz dostępności
środków w SOI.
 Usługi doradcze mogą być świadczone wyłącznie przez Podmioty z bazy doradców SOI.
 Przedsiębiorca składając wniosek wskazuje w nim wybrany typ doradztwa i jego zakres. Koszt
każdego typu doradztwa wynika ze Specyfikacji dostępnych usług doradczych z cennikiem
stanowiącej Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 Każdy Przedsiębiorca może złożyć jeden lub więcej wniosków dotyczących zakupu tej samej
technologii, ale na każdy rodzaj doradztwa, składa odrębny wniosek.
 Maksymalna intensywność dofinansowania może wynieść do 85% kosztów kwalifikowalnych.
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się tylko koszty doradztwa w kwocie netto.
 Wniosek o powierzenie granytu na doradztwo składany jest wyłącznie w formie pisemnej na
wygenerowanym formularzu dostępnym na stronie internetowej SOI w zakładce „Granty na
doradztwo” Ocena wniosków dokonywana jest w oparciu o Kryteria wyboru Grantobiorców
określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu, i na podstawie informacji zawartych we Wniosku
i załącznikach.
 Granty na usługi doradcze przekazywane są Grantobiorcom w formie refundacji części
poniesionych przez Grantobiorcę kosztów kwalifikowalnych. W celu otrzymania refundacji
poniesionych wydatków, Grantobiorcy składają do ARP S.A. Wnioski o płatność.

