
 

 

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 973/81/19 
Zarządu Województwa Pomorskiego 

 z dnia 26 września 2019 roku 

 

 

 

 

 

 

Założenia realizacji  
Projektu Grantowego „Pomorski Broker Usług 

Badawczo-Rozwojowych” 
 w ramach 

Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje  
– wsparcie dotacyjne   

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



 2 

Spis treści 

I. Wprowadzenie ............................................................................................................... 3 

II. Podstawowe założenia funkcjonowania systemu .......................................................... 3 

III. Szczegółowy opis zadań Operatora ................................................................................ 4 

1. Analiza i identyfikacja potrzeb przedsiębiorstw .................................................... 4 

2. Dofinansowanie usług B+R ..................................................................................... 4 

3. Weryfikacja ofert usługodawców ........................................................................... 5 

4. Informacja i promocja ............................................................................................ 5 

5. Monitoring jakości świadczonych usług i ewaluacja systemu ............................... 5 

 
  



 3 

I. Wprowadzenie 

Jednym z celów realizacji Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne RPO 
WP jest upowszechnienie proinnowacyjnych zachowań w szerszej populacji przedsiębiorstw,  
w tym zwłaszcza w grupie firm rozpoczynających i rozwijających działalność B+R, szczególnie  
w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. 

Projekty badawczo-rozwojowe obarczone są większym ryzykiem niż innego rodzaju projekty 
realizowane przez przedsiębiorstwa. Fakt ten stanowi często czynnik zniechęcający 
przedsiębiorców do podejmowania i realizacji tego typu przedsięwzięć. W związku z tym należy 
podjąć działania obniżające ryzyko realizacji projektów badawczo-rozwojowych, poprzez 
stworzenie możliwości zweryfikowania pomysłu firmy w ramach tzw. fazy proof of concept oraz 
dostarczenie kompetentnej wiedzy eksperckiej odnośnie perspektyw rynkowego wdrożenia danej 
technologii w postaci produktu czy usługi. 

Przedsięwzięcie pn. „Pomorski Broker Usług Badawczo-Rozwojowych” realizowane będzie  
w formie projektu grantowego, wdrażanego za pośrednictwem jednego Operatora, w ramach 
którego przedsiębiorcy uzyskają bezzwrotne wsparcie z przeznaczeniem na finansowanie usług 
badawczo-rozwojowych (usług B+R), świadczonych przez wybranego przez siebie usługodawcę 
(formuła popytowa). 

Wsparcie uzyskają przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa pomorskiego1. 

Nie przewiduje się ograniczeń co do siedziby usługodawcy. Usługi B+R będą mogły świadczyć 
podmioty mające siedzibę na terenie wszystkich państw członkowskich UE2. 

Nie przewiduje się ograniczeń przedmiotowych związanych z branżą w jakiej działa przedsiębiorca 
– odbiorca wsparcia, jednakże zakres tematyczny planowanej usługi B+R musi się wpisywać  
w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. 

II. Podstawowe założenia funkcjonowania systemu 

Operator systemu (Wnioskodawca/Operator), wybrany w trybie konkursowym jako beneficjent 
projektu grantowego, będzie pośredniczyć pomiędzy usługobiorcami (przedsiębiorcami)  
a usługodawcami. 

Operator będzie odpowiedzialny za stworzenie regionalnego systemu dofinansowania usług B+R. 

Do zadań Operatora należeć będzie w szczególności: 

1. analiza i identyfikacja potrzeb przedsiębiorstw w zakresie usług B+R zgodnie z popytem 
zgłaszanym przez przedsiębiorstwa; 

2. nabór i ocena wniosków o grant składanych przez przedsiębiorców na pokrycie części 
kosztów zakupionych usług B+R, a także wstępne konsultacje dla przedsiębiorstw w tym 
zakresie;  

3. identyfikacja i weryfikacja ofert usługodawców (rejestracja usług B+R, stworzenie portfolio 
podmiotów świadczących usługi B+R różnego rodzaju);  

4. promocja usług B+R i informowanie przedsiębiorstw o dostępnym wparciu;  
5. stworzenie narzędzi monitoringowych, pozwalających na wiarygodne zbadanie jakości 

świadczonych usług i ewaluację systemu.  

Wszystkie ww. zadania mogą być realizowane równolegle, a przedstawiony katalog to minimalny 
zakres obowiązków Operatora.  

                                                 
1 Za prowadzenie działalności na terenie województwa pomorskiego uznaje się zarówno faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej, 
jak również fakt rejestracji siedziby przedsiębiorstwa (MŚP) na terenie województwa pomorskiego. 
2 W szczególnych przypadkach uzasadnionych specyfiką usługi lub działalności prowadzonej przez grantobiorcę dopuszcza się zakup 
specjalistycznej usługi doradczej u usługodawcy spoza terenu UE. 
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Wdrażanie systemu usług B+R w ramach projektu grantowego powinno opierać się na realizacji 
powiązanych ze sobą etapów obejmujących ww. zadania. Powinny one zostać szczegółowo 
opisane przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie, a cała koncepcja będzie podlegała 
ocenie.   

III. Szczegółowy opis zadań Operatora  

1. Analiza i identyfikacja potrzeb przedsiębiorstw  

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie powinien określić: 

– wyjściowy (wstępny i indykatywny) katalog dziedzin badawczych oraz potencjalnych 
usługodawców, z zastrzeżeniem, że będzie to katalog otwarty, uzupełniany w trakcie 
realizacji projektu grantowego; 

– zasady systematycznego uzupełniania i poszerzania katalogu usługodawców dostępnych 
w ramach pozyskiwania usług badawczych; zaproponowany mechanizm powinien 
przewidywać aktywną rolę przedsiębiorców, tj. pozostawiać im kluczową rolę w zakresie 
wyboru konkretnego usługodawcy; 

– wyjściowy zestaw ekspertów, którymi dysponować będzie Operator w celu dokonywania 
weryfikacji pomysłu przedsiębiorstwa oraz oceny i wyboru wniosków o udzielenie grantu 
zgłaszanych przez przedsiębiorców. 

Operator powinien przewidzieć mechanizm systematycznej analizy rynku usługodawców 
świadczących usługi B+R pod kątem dostępnej oferty usług, w tym np. prowadzić cykliczny przegląd 
ofert usług B+R.  

2. Dofinansowanie usług B+R 

Zakłada się, że podstawowy schemat funkcjonowania systemu usług B+R będzie oparty na 
założeniu, że przedsiębiorca zwraca się do Operatora z wnioskiem o wsparcie realizacji określonej 
usługi badawczo-rozwojowej na swoją rzecz przez usługodawcę. 

Zakłada się, że przedsiębiorca będzie miał możliwość bądź to dokonania wyboru wykonawcy usługi 
z katalogu usługodawców zarejestrowanych z daną usługą w udostępnianej (i systematycznie 
rozbudowywanej) przez Operatora bazie ofert, bądź też wskazania innego, wybranego przez siebie 
podmiotu badawczego jako wykonawcę usługi na swoją rzecz. 

Operator, w ramach własnych kosztów kwalifikowalnych, musi przewidzieć ofertę wstępnych 
konsultacji, adresowanych do tych przedsiębiorców, którzy nie są w stanie samodzielnie 
sprecyzować zakresu potrzebnej usługi oraz zidentyfikować potencjalnego usługodawcy. Ten 
rodzaj aktywności Operatora powinien mieć jednak taki charakter, aby nie naruszało to 
ostatecznego prawa przedsiębiorcy do samodzielnej decyzji o wyborze konkretnego usługodawcy. 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o grant złożonego przez przedsiębiorcę oraz wykonaniu 
usługi B+R, Operator pokrywa część kosztów usługi B+R, jaką otrzymuje przedsiębiorca od 
usługodawcy. 

Dla zapewnienia płynnej realizacji usług B+R zgodnie z potrzebami przedsiębiorców, rekomenduje 
się tryb naboru ciągłego wniosków od przedsiębiorców o udzielenie grantu. 

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie powinien opisać: 

– szczegółowe zasady przepływów finansowych pomiędzy Operatorem, przedsiębiorcą oraz 
usługodawcą, wraz ze wskazaniem rodzajów dokumentów, na podstawie których będzie 
dokonywane rozliczenie; 

– ogólne zasady weryfikacji wyceny wartości usług, przyjmując za podstawę odniesienie  
do cen rynkowych. 
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Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie powinien zaproponować szczegółowy model oceny 
wniosków o grant. 

Efektem oceny wniosku o grant przez Operatora powinno być co najmniej zweryfikowanie: 

– rzeczywistego istnienia potrzeby wykonania usługi B+R (w tym uprawdopodobnienie,  
że tożsame badania nie zostały już przeprowadzone), 

– uprawdopodobnienia przez przedsiębiorcę perspektywy komercjalizacji produktu/usługi, 
która powstanie w wyniku projektu B+R, do którego powstania przyczynią się działania 
objęte grantem. 

W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu realizacji usługi B+R powinny być w szczególności 
zapewnione odpowiednie zasoby oraz określone minimalne wymogi dotyczące sposobu 
dokumentowania wykonania usługi na rzecz przedsiębiorcy przez usługodawcę, zawierające w 
szczególności opis przeprowadzonych badań/analiz, informacje pozwalające zweryfikować 
zasadność kosztów oraz wnioski i rekomendacje. 

Wnioskodawca w ramach własnych kosztów kwalifikowalnych może przewidzieć ofertę doradztwa 
dla przedsiębiorców, którzy zrealizowali usługę B+R w ramach otrzymanego grantu i których 
pomysł został pozytywnie zweryfikowany. Doradztwo dotyczyłoby wskazania dalszych kroków 
potrzebnych do realizacji projektu B+R, do którego powstania miały przyczynić się działania objęte 
grantem. 

3. Weryfikacja ofert usługodawców 

Operator jest odpowiedzialny za stworzenie systemu weryfikacji zgłoszonych ofert usługodawców 
i sporządzenie bazy zarejestrowanych wykonawców usług B+R. 

Nabór ofert do bazy wykonawców usług B+R, zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi przez 
Operatora, powinien być otwarty. Rekomenduje się tryb naboru ciągłego. 

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie powinien opisać szczegółowe założenia weryfikacji 
ofert usługodawców. Te same kryteria i zasady naboru ofert do bazy wykonawców będą 
obowiązywać zarówno usługodawców, którzy sami zgłoszą się do bazy jak i tych, którzy zostaną 
zgłoszeni przez przedsiębiorcę. 

4. Informacja i promocja 

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie powinien opisać sposób dotarcia z ofertą usług B+R 
do przedsiębiorców.    

5. Monitoring jakości świadczonych usług i ewaluacja systemu 

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie powinien określić: 

– zasady monitorowania systemu w zakresie osiągania efektów i realizacji wskaźników, jak 
również wskazywać obowiązki wykonawców usług B+R w tym obszarze,  

– zasady i narzędzia monitorowania wykonawców usług w zakresie jakości obsługi 
przedsiębiorców (np. badanie satysfakcji firm).  

 


