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Harmonogram konkursów 2014-2020

20 000 000 Alokacja (w EURO) przeznaczona na lata 2014-2020

2015 r. 1 430 000 Euro (I nabór) - zakończony

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje

2016 r. 3 834 000 Euro (II nabór) - zakończony

2017 r. 3 834 000 Euro (III nabór) - zakończony

2018 r. 3 834 000 Euro (IV nabór) - zakończony

Kwota przeznaczona na dany konkurs:

2019 r. 3 834 000 Euro (V nabór) – 16 449 777,00 PLN.

2020 r. 3 234 000 Euro (VI nabór)
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Informacje podstawowe
 Terminy:

data ogłoszenia konkursu – 28 luty 2018 r.
data rozpoczęcia naboru wniosków – 31 marca 2019 r.
data zakończenia naboru wniosków – 30 czerwca 2019 r.

 Tryb naboru: otwarty w podziale na rundy, terminy poszczególnych rund : 

     - I runda: 31 marca 2019 r.– 30 kwietnia 2019 r. 

      - II runda: 1 maja 2019 r.– 31 maja 2019 r. 

      - III runda: 1 czerwca 2019 r.– 30 czerwca 2019 r. do godziny 15:00.

 Okres realizacji projektu:

 Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy o dofinansowanie. 

 Obszar realizacji projektu: 

Projekt musi być realizowany na terenie Województwa Małopolskiego.
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 Załącznik nr 1 Kryteria oceny 

 Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie oraz Instrukcja wypełniania WOD 

 Załącznik nr 3 Regulamin korzystania z systemu e-RPO

 Załącznik nr 4 Regulamin pracy KOP 

 Załącznik nr 5 Definicje wskaźników

 Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie

  Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu 

 Załącznik nr 8 Inteligentne Specjalizacje Województwa Małopolskiego, Uszczegółowienie 
Obszarów Wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 
2014-2020 

 Załącznik nr 9 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego 
wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 Załącznik nr 

 Załącznik nr 10 Wzór raportu z realizacji usługi 

 Załącznik nr 11 Instrukcja dotycząca minimalnego zakresu studium wykonalności

 Załącznik nr 12 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

 Załącznik nr 13 Oświadczenie małżonka Wnioskodawcy

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU 



Zasady otrzymania wsparcia:
 Wzmocnienie współpracy MŚP z sektorem naukowo-badawczym oraz 

proinnowacyjnym otoczeniem biznesu;

 Zapewnienie podmiotom z sektora MŚP dostępu do wysokiej jakości usług 
badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych, 

 Usprawnienie procesu transferu technologii i zwiększenie poziomu wdrażania 
innowacji do działalności rynkowej przedsiębiorstw;

 Wsparcie może zostać przeznaczone w szczególności na zakup usług 
badawczo-rozwojowych i/lub proinnowacyjnych;

 Projekt musi wykazywać zgodność z co najmniej jednym obszarem 
Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, określonym w Regionalnej 
Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego, których uszczegółowienie 
stanowi Załącznik nr 8 do Regulaminu. 

Oś Priorytetowa 1 Gospodarka Wiedzy
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Inteligentne specjalizacje Małopolski

Nauki o życiu

Energia zrównoważona

Technologie informacyjne i komunikacyjne

Chemia

Produkcja metali i wyrobów metalowych 
oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych

Elektrotechnika i przemysł maszynowy

Przemysły kreatywne i czasu wolnego
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Informacje podstawowe
Beneficjenci: mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące na dzień złożenia 
wniosku o dofinansowanie działalność na terenie województwa małopolskiego- co znajduje 
potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy.

   Wsparcie kwalifikowane jako pomoc de minimis:

 Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie 
projektu wynosi: 85% 

 Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi: 15% 

 Wnioskodawca ma możliwość złożenia więcej niż jednego wniosku w rundzie 
naboru/konkursie. 

 Poziom dofinansowania jest niezależny od liczby wniosków o dofinansowanie złożonych 
przez Wnioskodawcę.

Typy projektów:

typ projektu A: mały bon na innowacje,

typ projektu B: duży bon na innowacje.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 

typ projektu A:   50 000 PLN, 

typ projektu B: 200 000 PLN.

Forma dofinansowania: refundacja.  
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Informacje podstawowe

Forma wsparcia
 wsparcie udzielane w ramach konkursu stanowi pomoc de minimis 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 
2015 r., poz. 488).

Wnioskodawca ma obowiązek przedłożyć do wniosku o 
dofinansowanie:
 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 

de minimis (wzór Formularza stanowi załącznik nr 1 do wniosku o 
dofinansowanie).
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Pomoc de minimis – wielkość pomocy ze strony państwa, która nie 
wymaga jej wcześniejszego notyfikowania do Komisji Europejskiej. 
Pułap pomocy de minimis brutto wynosi 200 tys. euro na jedno 
przedsiębiorstwo w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch 
poprzednich lat podatkowych, zaś dla przedsiębiorstw z sektora 
drogowego transportu towarów pułap tej pomocy wynosi 100 tys. 
euro. W przypadku przedsiębiorstw działających w sektorze 
transportu drogowego towarów, posiadających dodatkową działalność 
gospodarczą i aplikujących w tym przedmiocie możliwe jest 
zastosowanie zwiększonego limitu 200 tys. euro, pod warunkiem 
zapewnienia rozdzielenia organizacyjnego obu działalności lub 
wyodrębnienia przychodów i kosztów w ramach prowadzonej 
działalności. Pomoc de minimis nie stanowi pomocy publicznej.
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Katalog usług badawczo-rozwojowych kwalifikowanych zarówno 
w ramach małego jak i dużego bonu na innowacje obejmuje: 

typ 1: usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych,  

typ 2: usługi w zakresie wzornictwa, 

typ 3: usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych,

typ 4: usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych,

typ 5: usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności 
z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań,

typ 6: usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku 
z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe 
oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych,
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W ramach bonów na innowacje mogą być kwalifikowane usługi:

 przewidujące podwyższenie poziomu gotowości technologicznej do poziomu 
IX (technology readiness levels – TRL), tj. sprawdzenie technologii 
w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt. Wskazuje to, 
że demonstrowana technologia jest już w ostatecznej formie i może zostać 
zaimplementowana w docelowym systemie. Między innymi dotyczy 
to wykorzystania opracowanych systemów w warunkach rzeczywistych.

 dotyczące produkcji masowej lub działalności handlowej, 
 dotyczące rutynowych i/lub okresowych zmian wprowadzanych do 

istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług 
oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter 
ulepszeń, 

 dotyczące doradztwa, kwalifikowane w poddziałaniu 3.4.5 RPO WM.
 w przypadku projektów informatycznych, w których część badawcza wiąże 

się z przeprowadzeniem prac B+R w zakresie oprogramowania 
komputerowego, należy uwzględnić zasadę zgodnie z którą czynności 
rutynowe związane z oprogramowaniem nie mogą być uznane za prace 
badawczo-rozwojowe.

W ramach bonów na innowacje nie będą kwalifikowane usługi:
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 tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie 
znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych, 

 dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w istniejących programach 
użytkowych

 tworzenie stron internetowych lub oprogramowania z użyciem istniejących 
narzędzi,

 użycie standardowych metod kodowania, weryfikacji bezpieczeństwa i testowania 
integralności danych, 

 dostosowywanie produktów do określonych zastosowań, o ile w ramach tego 
procesu nie jest uwzględniana wiedza, która przyczynia się do znaczącego 
ulepszenia wyjściowego oprogramowania

 rutynowe usuwanie błędów z systemów i programów (debugging), o ile nie jest 
wykonywane jeszcze przed zakończeniem eksperymentalnych prac rozwojowych. 

Przykładowe czynności, które nie są pracami B+R to:



• Poziom I — zaobserwowano i opisano podstawowe zasady danego zjawiska — najniższy 
poziom gotowości technologii, oznaczający rozpoczęcie badań naukowych w celu 
wykorzystania ich wyników w określonych branżach. Zalicza się do nich między innymi badania 
naukowe nad podstawowymi właściwościami technologii.

• Poziom II — określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. Oznacza to 
rozpoczęcie procesu poszukiwania potencjalnego zastosowania technologii. Od momentu 
zaobserwowania podstawowych zasad opisujących nową technologię można postulować 
praktyczne jej zastosowanie, które jest oparte na przewidywaniach. Nie istnieje jeszcze żaden 
dowód lub szczegółowa analiza potwierdzająca przyjęte założenia. 

• Poziom III — potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje lub 
koncepcje technologii. Oznacza to przeprowadzenie badań analitycznych i laboratoryjnych, 
mających na celu potwierdzenie przewidywań badań naukowych wybranych elementów 
technologii. Zalicza się do nich komponenty, które nie są jeszcze zintegrowane w całość lub też 
nie są reprezentatywne dla całej technologii.

• Poziom IV — zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy 
w warunkach laboratoryjnych. Proces ten oznacza, że podstawowe komponenty technologii 
zostały zintegrowane. Zalicza się do nich zintegrowane „ad hoc” modele w laboratorium. 
Uzyskano ogólne odwzorowanie docelowego systemu w warunkach laboratoryjnych.

• Poziom V — zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii 
w środowisku zbliżonym do rzeczywistego. Podstawowe komponenty technologii są 
zintegrowane z rzeczywistymi elementami wspomagającymi. Technologia może być 
przetestowana w symulowanych warunkach operacyjnych. 

Poziomy gotowości technologicznej



• Poziom VI — dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu 
technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Oznacza to, że przebadano 
reprezentatywny model lub prototyp systemu, który jest znacznie bardziej zaawansowany od 
badanego na poziomie V, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Do badań na tym 
poziomie zalicza się badania prototypu w warunkach laboratoryjnych odwzorowujących z dużą 
wiernością warunki rzeczywiste lub w symulowanych warunkach operacyjnych. 

• Poziom VII — dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach 
operacyjnych. Prototyp jest już prawie na poziomie systemu operacyjnego. Poziom ten 
reprezentuje znaczący postęp w odniesieniu do poziomu VI i wymaga zademonstrowania, że 
rozwijana technologia jest możliwa do zastosowania w warunkach operacyjnych. Do badań na 
tym poziomie zalicza się badania prototypów na tzw. platformach badawczych. 

• Poziom VIII — zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii. 
Oznacza to, że potwierdzono, że docelowy poziom technologii został osiągnięty i technologia 
może być zastosowana w przewidywanych dla niej warunkach. Praktycznie poziom ten 
reprezentuje koniec demonstracji. Przykłady obejmują badania i ocenę systemów w celu 
potwierdzenia spełnienia założeń projektowych, włączając w to założenia odnoszące się do 
zabezpieczenia logistycznego i szkolenia. 

• Poziom IX — sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony 
efekt. Wskazuje to, że demonstrowana technologia jest już w ostatecznej formie i może 
zostać zaimplementowana w docelowym systemie. Chodzi m.in. o wykorzystanie 
opracowanych systemów w warunkach rzeczywistych.

Poziomy gotowości technologicznej c.d.
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Zasady realizacji bonów na innowacje:

Wnioskodawca samodzielnie wybiera wykonawcę usługi/usług;

a) podmioty uprawnione do świadczenia usług badawczo-rozwojowych 
    – typu 1 i 2 oraz usług proinnowacyjnych – typu 3, 4, 5, 6:
 jednostki naukowe, 

    - posiadające przyznaną kategorię naukową co najmniej  B, (tj. kategorię B lub wyższą), 

    - posiadające infrastrukturę badawczą powstałą przy wsparciu w ramach działań 2.1 i 2.2 Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013: uczelnie, instytuty naukowe PAN, działające 
na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk lub instytuty badawcze, 
działające na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
 przedsiębiorcy  posiadający   status  centrum badawczo-rozwojowego w  rozumieniu  ustawy  z  dn. 

 30  maja  2008  r.  o niektórych  formach  wspierania  działalności  innowacyjnej  oraz posiadający 
siedzibę na terytorium RP,

 niezależne  jednostki,  stanowiące  akredytowane  laboratorium (posiadające  akredytację  
Polskiego   Centrum   Akredytacji) lub notyfikowane  laboratorium (ujęte w aktualnym wykazie 
autoryzowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz autoryzowanych 
laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej),  
posiadające siedzibę na terytorium RP,

 centra  transferu  technologii w  rozumieniu  ustawy  z  dn.  20  lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.). 

 spółki celowe w rozumieniu ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);
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Zasady realizacji bonów na innowacje:

b) podmioty  uprawnione  do  świadczenia usług  proinnowacyjnych 

     – typu 3, 4, 5, 6:

 instytucje   otoczenia   biznesu   (IOB) – ośrodki  innowacji,   tj. podmioty 
posiadające status ośrodków innowacji akredytowanych w ramach   wdrożonego   
przez   Ministerstwo   Rozwoju   systemu akredytacji ośrodków innowacji 
świadczących proinnowacyjne usług na rzecz przedsiębiorstw (ujęte na aktualnej 
liście akredytowanych ośrodków innowacji publikowanej przez ministerstwo ds. 
gospodarki);

c) podmioty  uprawnione  do  świadczenia usług  proinnowacyjnych 

     – typu  6:

 kancelarie patentowe w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dn. 11 kwietnia 2001 r. o 
rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2016 r. poz.221 z późn. zm.)
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Zasady realizacji bonów na innowacje:

d) usługi wspierane w ramach Poddziałania 1.2.3 mogą być realizowane 
również przez  konsorcja  z  udziałem  podmiotów  uprawnionych  do 
samodzielnego świadczenia poszczególnych typów usług.

Podmioty te na podstawie umowy konsorcjum realizują przedmiot 
zamówienia opisany w zapytaniu ofertowym i złożonej przez konsorcjum 
ofercie. Podział zadań wśród członków konsorcjum w ramach realizacji 
zlecenia musi uwzględniać wymogi przewidziane dla świadczenia usług 
badawczo-rozwojowych oraz usług proinnowacyjnych.

Wybrany Wykonawca/Wykonawcy muszą mieścić się w katalogu 
podmiotów, które mogą być wykonawcami usługi/usług w ramach 
poddziałania na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.
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Zasady realizacji bonów na innowacje:

Wykonawca musi posiadać potencjał kadrowy i techniczny umożliwiający 
realizację usługi/usług będących przedmiotem projektu, na dzień składania oferty. 
tj. 

 personel pozostający w dyspozycji wybranego Wykonawcy/Wykonawców, który 
zostanie zaangażowany w realizacje projektu, posiada doświadczenie adekwatne do 
zakresu i rodzaju danej usługi/usług, 

 liczba osób, które zostaną zaangażowane w realizację projektu jest adekwatna do 
zakresu i rodzaju danej usługi/usług, 

 na rzecz projektu zostaną zaangażowane odpowiednie zasoby techniczne, 
umożliwiające terminową realizację projektu. 

Spełnienie powyższego warunku musi zostać jednoznacznie wykazane w ramach 
załącznika nr 2 do wniosku o dofinansowanie tj. w ofercie złożonej przez Wykonawcę.
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Zasady realizacji bonów na innowacje:

 Wykonawca w celu zrealizowania usługi może nawiązać współpracę z osobą 
fizyczną na podstawie dowolnego stosunku zobowiązaniowego 
pod warunkiem, że osoba ta zostanie wykazana jako potencjał kadrowy 
Wykonawcy w ramach załącznika nr 2 do wniosku o dofinansowanie, tj. w ofercie 
złożonej przez Wykonawcę. 

 W ramach jednego projektu dopuszczalny jest zakup usług od więcej 
niż jednego Wykonawcy, wybranego na zasadach opisanych w § 20 Regulaminu 
konkursu, pod warunkiem:

        a) przedstawienia we wniosku o dofinansowanie analizy uzasadniającej 
        brak możliwości realizacji całości zakresu usługi przez jednego Wykonawcę; 
        b) wykazania, że zakresy prac zleconych poszczególnym Wykonawcom 
        nie pokrywają się w żadnej części.
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Zasady realizacji bonów na innowacje:

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest wykazanie, że realizacja projektu posłuży 
wdrożeniu przez Wnioskodawcę:

 innowacji technologicznej: produktowej lub procesowej, bądź
 Innowacji nietechnologicznej (organizacyjnej i/lub marketingowej), wyłącznie w 

powiązaniu z innowacją technologiczną: produktową lub procesową – których definicje 
zostały ujęte w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 Wnioskodawca powinien wykazać, że rezultat usługi/usług jest możliwy do wdrożenia 
przez Wnioskodawcę, tj. Wnioskodawca posiada potencjał do samodzielnego  
wykorzystania efektów projektu.

 Wnioskodawca musi również opisać, w jaki sposób realizacja projektu służyć będzie
wdrożeniu innowacji, a także wybrać właściwy wskaźnik rezultatu. 

Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych do danego konkursu są zawarte w 
Załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.



Bony na innowacje
Poddziałanie 1.2.3

Rezultaty projektu:

 liczba wprowadzonych innowacji produktowych;
 liczba wprowadzonych innowacji procesowych;

 liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych. 

Innowacja produktowa – wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone 
w zakresie swoich cech lub zastosowań (znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji 
technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych 
cech funkcjonalnych).

Innowacja procesowa – wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji 
lub dostawy (znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania).

Innowacja nietechnologiczna – innowacja organizacyjna i/lub marketingowa. Obejmuje wdrożenie 
nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca 
pracy lub w stosunkach z otoczeniem. Innowacja marketingowa obejmuje wdrożenie nowej metody 
marketingowej wiążącej się ze znaczącymi zmianami w projekcie / konstrukcji produktu 
lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej.



Bony na innowacje
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Zasady realizacji bonów na innowacje - rozeznanie rynku:

 Wnioskodawca jest zobowiązany do wydatkowania środków publicznych w 
sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i 
przejrzystości oraz uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;

 w zakresie ponoszonych w projekcie wydatków, Wnioskodawca, zobowiązany 
jest do przeprowadzenia rozeznania rynku,  zgodnie z wymogami 
dokumentacji konkursowej, w tym stosowania zasady konkurencyjności zgodnie 
z wymogami zawartymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych w wersji 
aktualnej na dzień zatwierdzenia kryteriów przez Komitet Monitorujący RPO 
WM na lata 2014-2020 oraz w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 
2020.

 dokumentację z przeprowadzonego rozeznania rynku, należy przedstawić 
wraz z wnioskiem o dofinansowanie.

 Niespełnienie warunku, o którym mowa powyżej będzie skutkowało negatywną 
oceną projektu w kryterium Kwalifikowalność Wykonawcy Usługi. 



Bony na innowacje
Poddziałanie 1.2.3

W przypadku zamówienia, którego wartość netto, tj. bez podatku od towarów 
i usług (VAT), nie przekracza 50 000 PLN (mały bon na innowacje) istnieje obowiązek 
dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej 
poprzez:
a) umieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej https://

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 
b) lub wysłania/przekazania zapytań ofertowych do co najmniej trzech potencjalnych 
wykonawców. 
Do udokumentowania, że zapytanie ofertowe zostało skutecznie doręczone potencjalnym 
wykonawcom należy dołączyć potwierdzenie wysłania/odbioru poczty elektronicznej (Print 
Screen) lub zwrotne potwierdzenie odbioru jeśli wysłano pocztą (Skan). 

c) dostarczenie zapytania ofertowego, wszystkich złożonych ofert, w tym wybranej 
(niezbędne jest przedstawienie co najmniej 2 ofert) oraz 
potwierdzenia umieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej https://

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl lub wysłania/przekazania zapytań 
ofertowych do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.

Czynności te należy wykonać zgodnie z częścią G Instrukcji Wypełniania WOD. 
Wnioskodawca zobowiązany jest do stosowania wzoru zapytania ofertowego oraz oferty 
stanowiących część A i B załącznika nr 2 do wniosku o dofinansowanie.

Zasady realizacji bonów na innowacje - rozeznanie rynku:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Bony na innowacje
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W przypadku zamówienia, którego wartość netto tj. bez podatku od towarów i 
usług (VAT) przekracza 50 000 PLN (duży bon na innowacje) istnieje obowiązek 
stosowania zasady konkurencyjności co najmniej poprzez: 

1) upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej https://
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

2)  wybór najkorzystniejszej oferty zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia, złożonej 
przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postepowaniu w oparciu o 
ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny. Wybór oferty jest dokumentowany 
protokołem postępowania o udzielenie zamówienia. Wzór protokołu stanowi 
część C załącznika nr 2 do wniosku o dofinansowanie. 

Ponadto, Wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku o dofinansowanie treść 
zapytania ofertowego, dowód upublicznienia zapytania na stronie internetowej 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, 

wszystkie złożone oferty w tym ofertę wybraną, protokół postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego oraz potwierdzenie upublicznienia wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na stronie internetowej https://
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Zasady realizacji bonów na innowacje - rozeznanie rynku:
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W uzasadnionych przypadkach, zmiana Wykonawcy w przypadku zamówienia jest możliwa, 
o ile Wnioskodawca w wyniku przeprowadzonego postępowania otrzymał więcej niż 1 ważną 
ofertę oraz przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, dostarczy oświadczenie o 
zmianie Wykonawcy wraz z obowiązującą ofertą, wskazującą na najkorzystniejszy wybór 
Wykonawcy. 

Zmiana Wykonawcy nie może powodować zwiększenia kwoty wydatków kwalifikowanych 
w ramach projektu. 

Przedstawienie w ramach Załącznika nr 2 do wniosku o dofinansowanie: 

 więcej niż jednej oferty tego samego Wykonawcy lub oferty zawierającej rozwiązania 
wariantowe lub alternatywne; 

 oferty bez podpisu; 

 oferty bez podanej ceny netto i brutto; 

 oferty, w której nie uzupełniono któregokolwiek punktu wymaganego wzorem 
będzie skutkowało negatywną oceną projektu w kryterium Kwalifikowalność 
Wykonawcy usługi.

Zasady realizacji bonów na innowacje - rozeznanie rynku:
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W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielane 
podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 
a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa 
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Zasady realizacji bonów na innowacje - rozeznanie rynku:
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Rozstrzygnięcie konkursu

Bony na innowacje
Poddziałanie 1.2.3

   przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały Zarządu Województwa 
Małopolskiego w sprawie listy ocenionych projektów, zawierającej przyznane oceny i wskazującej 
projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów;

   z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonywanie cyklicznych 
rozstrzygnięć konkursu po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach 
poszczególnych rund naboru. Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych rund naboru to:

czerwiec 2019 r.  dla I rundy;
lipiec 2019 r.        dla II rundy;
sierpień 2019 r.   dla III rundy;

  projekty, których dofinansowanie łącznie nie przekracza dostępnej alokacji, umieszczane są kolejno 
na liście podstawowej, tj. liście projektów wybranych do dofinansowania;

 Wnioskodawcy, których projekty znajdują się na liście podstawowej uzyskują prawo podpisania 
umowy o dofinansowanie;

   po zatwierdzeniu przez ZWM ostatniego projektu, który mieści się w ramach dostępnej alokacji, dla 
kolejnych projektów tworzona jest lista rezerwowa, tj. lista obejmująca projekty, które spełniły 
wszystkie kryteria oceny, jednak kwota alokacji jest niewystarczająca do wybrania ich do 
dofinansowania.
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Rozstrzygnięcie konkursu, procedura zawarcia 
umowy

Bony na innowacje
Poddziałanie 1.2.3

Obowiązkiem Beneficjenta jest przedstawienie raportu z realizacji usługi/usług będących 
przedmiotem projektu. 

Raport musi zostać sporządzony przez Wykonawcę/Wykonawców usług/usługi zgodnie ze 
wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do Regulaminu i zgodnie z Instrukcją wypełniania WOD. 

W raporcie tym musi zostać przedstawiony w szczególności zakres zrealizowanych działań i 
osiągniętych wyników oraz wskazane osoby, które zgodnie z ofertą wykonały usługi i sporządziły 
raport. 

Raport należy złożyć wraz z wnioskiem o płatność.
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Kryteria oceny formalno-
merytorycznej

1. Kwalifikowalność Wnioskodawcy
2. Rzetelność Wnioskodawcy
3. Kwalifikowalność projektu
4. Specyficzne warunki wstępne
5. Poprawność przyjętych wskaźników
6. Pomoc publiczna
7. Kwalifikowalność wydatków
8. Zgodność projektu z regionalną inteligentną 

specjalizacją
9. Kwalifikowalność Wykonawcy Usługi 
10.Potencjał do realizacji i wykorzystania 

efektów projektu
11. Rezultaty projektu
12.Wpływ na polityki horyzontalne

Ocena
tak / nie

Bony na innowacje
Poddziałanie 1.2.3



Główny Punkt Informacyjny 

Kraków: ul. Wielicka 72 B, parter 
 tel. (12) 616 0 616   

e-mail: fem@umwm.pl

Lokalne Punkty Informacyjne:

Chrzanów: ul. Grunwaldzka 5 
tel. (12) 616 03 91,(12) 616 03 92, 

(12) 616 03 93;
  e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl

Tarnów: ul. Wałowa 37
  tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62,
(12) 616 03 63; 
e-mail: fem_tarnow@umwm.pl

Nowy Sącz: ul. Wazów 3 
  12) 616 03 71, (12) 616 03 72,
(12) 616 03 73; 
e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl

Nowy Targ: al. 1000-lecia 35
 12) 616 03 81, (12) 616 03 82,
(12) 616 03 83; 
e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl

Pytania? Wątpliwości?
Zapraszamy do kontaktu 



Gdzie szukać dodatkowych informacji?

www.fundusze.malopolska.pl
www.rpo.malopolska.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl



Dziękuję za uwagę
Zachęcam do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej

Artur Szyszkiewicz 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu

tel. (12) 616 03 81, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl

mailto:fem_nowytarg@umwm.pl
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