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Akronim projektu
Nazwa Przedsiębiorstwa
NIP Przedsiębiorstwa
Imię i Nazwisko osoby kontaktowej w związku
z poniższymi danymi
Mail do osoby kontaktowej w związku z
poniższymi danymi
Forma wnioskodawcy:
Podmiot indywidualny
Konsorcjum:
 konsorcjant
 lider
Doświadczenie w działalności badawczo-rozwojowej i sytuacja przedsiębiorstwa
Czy w Państwa przedsiębiorstwie występuje dział B+R?
Czy przedsiębiorstwo prowadziło eksport produktów lub usług przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie?
Czy przedsiębiorstwo w ciągu ostatnich 3 lat współpracowało z
jednostką naukową w związku z realizacją prac B+R?
Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty na koniec roku (EPC)
w roku n-3

w roku n-2

 tak
 tak

 nie
 nie

 tak

 nie

w roku n-1

Liczba zatrudnionych pracowników związanych z działalnością B+R w przeliczeniu na pełne etaty na
koniec roku (EPC)
w roku n-3
w roku n-2
w roku n-1
Wartość nakładów (wewnętrznych i zewnętrznych łącznie) na działalność badawczo-rozwojową (PLN)
w roku n-3

w roku n-2

w roku n-1

Całkowita wartość sprzedaży wszystkich produktów i usług (PLN)
w roku n-3

w roku n-2

w roku n-1

Liczba wprowadzonych w firmie nowych produktów i usług powstałych w wyniku prac B+R (szt.)
w roku n-3

w roku n-2

w roku n-1

 skala przedsiębiorstwa (konkurencja wprowadziła ją już wcześniej
na rynek, na którym działa przedsiębiorstwo)
 skala przedsiębiorstwa i kraju, w którym działa przedsiębiorstwo
(wprowadzono ją na rynek przed konkurencją krajową, była dostępna
na innych rynkach zagranicznych)
 skala przedsiębiorstwa, kraju oraz rynków zagranicznych
(wprowadzono ją po raz pierwszy w kraju i/lub na rynkach
zagranicznych)
Udział nowych produktów i usług w sprzedaży wnioskodawcy (%)
Jaka była skala najważniejszej
innowacji produktowej lub
usługowej wprowadzonej w roku
n-1?

w roku n-3

w roku n-2

w roku n-1

Liczba wprowadzonych w firmie nowych metod produkcji powstałych w wyniku prac B+R (szt.)
w roku n-3

w roku n-2

w roku n-1
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 skala przedsiębiorstwa (konkurencja wprowadziła ją już wcześniej
na rynek, na którym działa przedsiębiorstwo)
 skala przedsiębiorstwa i kraju, w którym działa przedsiębiorstwo
(wprowadzono ją na rynek przed konkurencją krajową, była dostępna
na innych rynkach zagranicznych)
 skala przedsiębiorstwa, kraju oraz rynków zagranicznych
(wprowadzono ją po raz pierwszy w kraju i/lub na rynkach
zagranicznych)
Liczba prowadzonych projektów B+R (szt.)
Jaka była skala najważniejszej
innowacji w zakresie nowych
metod produkcji wprowadzonej w
wyniku prac B+R w roku n-1?

w roku n-3

w roku n-2

w roku n-1

w tym liczba projektów B+R finansowanych wyłącznie ze środków prywatnych (szt.)
w roku n-3

w roku n-2

w roku n-1

w roku n-2

w roku n-1

w roku n-2

w roku n-1

Wynalazki: liczba dokonanych zgłoszeń (szt.)
w roku n-3
Wynalazki: liczba uzyskanych patentów (szt.)
w roku n-3

Wzory użytkowe: liczba dokonanych zgłoszeń (szt.)
w roku n-3

w roku n-2

w roku n-1

Wzory użytkowe: liczba uzyskanych wzorów użytkowych (szt.)
w roku n-3

w roku n-2

w roku n-1

Wzory przemysłowe: liczba dokonanych zgłoszeń (szt.)
w roku n-3

w roku n-2

w roku n-1

Wzory przemysłowe: liczba uzyskanych wzorów przemysłowych (szt.)
w roku n-3

w roku n-2

w roku n-1
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Wyjaśnienia dot. wypełniania
W powyżej tabeli rok n, to rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
1. Czy występuje w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy dział B+R ?
Należy określić czy w strukturze przedsiębiorstwa wyodrębniono jednostkę organizacyjną
odpowiedzialną za realizację działalności badawczo- rozwojowej i innowacyjnej.
2. Czy przedsiębiorstwo Wnioskodawcy prowadziło eksport własnych produktów lub usług
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?
Należy określić, czy Wnioskodawca prowadził eksport własnych produktów lub usług przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie.
3. Czy przedsiębiorstwo Wnioskodawcy w ciągu ostatnich 3 lat współpracowało z jednostką
naukową w związku z realizacją prac B+R?
Należy określić czy w ciągu ostatnich 3 lat Wnioskodawca podjął współpracę z co najmniej jedną
jednostką naukową z kraju lub zagranicy. Nie należy brać pod uwagę zatrudniania na kontraktach
czasowych lub umowach cywilnoprawnych pojedynczych pracowników naukowych.
4. Wartość nakładów na B+R
Należy podać sumę nakładów wewnętrznych, tj. poniesionych w danym roku na prace B+R
wykonane w danym podmiocie, niezależnie od źródła pochodzenia wydatkowanych środków oraz
nakładów zewnętrznych, tj. poniesionych w danym roku wyłącznie na prace B+R wykonane poza
podmiotem przez innych wykonawców (podwykonawców) krajowych i zagranicznych. Wartość
należy podać wg stanu na koniec danego roku, dla kolejnych 3 lat poprzedzających rok złożenia
wniosku (rok n).
5. Całkowita wartość sprzedaży wszystkich produktów i usług
Należy podać całkowitą wartość sprzedaży wszystkich produktów i usług osiągniętą przez
przedsiębiorstwo. Wartość należy podać wg stanu na koniec danego roku, dla kolejnych 3 lat
poprzedzających rok złożenia wniosku (rok n).
6. Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty na koniec roku
Należy podać liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty metodą EPC na koniec roku
w ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku.
EPC (ekwiwalent pełnego czasu pracy) oznacza jeden osobo-rok. Zatrudnienie w ekwiwalentach
pełnego czasu pracy ustala się na podstawie proporcji czasu przepracowanego przez
poszczególnych pracowników w ciągu roku sprawozdawczego w stosunku do pełnego czasu pracy
obowiązującego w danej organizacji na danym stanowisku pracy.
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7. Liczba zatrudnionych pracowników związanych z działalnością B+R (w przeliczeniu na liczbę
etatów) na koniec roku
Należy podać liczbę zatrudnionych pracowników związanych z działalnością B+R w przeliczeniu na
pełne etaty metodą EPC na koniec roku w ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku.
EPC (ekwiwalent pełnego czasu pracy) oznacza jeden osobo-rok poświęcony wyłącznie na
realizację prac B+R. Zatrudnienie w ekwiwalentach pełnego czasu pracy ustala się na podstawie
proporcji czasu przepracowanego przez poszczególnych pracowników w ciągu roku
sprawozdawczego w stosunku do pełnego czasu pracy obowiązującego w danej instytucji na
danym stanowisku pracy (zgodnie z wytycznymi Głównego Urzędu Statystycznego
zamieszczonymi w objaśnieniach do formularza PNT-01 lub PNT-01/s).
8. Liczba wprowadzonych w firmie nowych produktów i usług powstałych w wyniku prac B+R
Należy podać liczbę nowych produktów lub usług, które zostały wdrożone przez wnioskodawcę
w wyniku prowadzonej działalności B+R. Wartość należy podać wg stanu na koniec danego roku,
dla kolejnych 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (rok n).
Przez wdrożenie należy rozumieć:
• wprowadzenie wyników prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej
Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych
wyników projektu (innowacja produktowa);
• sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników badań przemysłowych lub prac
rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z
zastrzeżeniem,
że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia
wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży);
•

udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy
praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego
przedsiębiorcę;

•

wdrożenie w działalności własnej przedsiębiorstwa (innowacja procesowa).

9. Udział nowych produktów i usług w sprzedaży wnioskodawcy (%)
Należy podać odsetek stanowiący wartość przychodów ze sprzedaży nowych produktów/usług
(które zostały wprowadzone w wyniku prowadzonej działalności B+R przez wnioskodawcę),
w stosunku do przychodów ze sprzedaży ogółem, uzyskanych przez wnioskodawcę. Wartość
należy podać wg stanu na koniec danego roku, dla kolejnych 3 lat poprzedzających rok złożenia
wniosku (rok n).
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% =

wartość przychodów ze sprzedaży nowych produktów/usług (które zostały
wprowadzone w wyniku prowadzonej działalności B+R przez wnioskodawcę w
kolejnych 3 latach poprzedzających rok złożenia wniosku

X 100%

przychody ze sprzedaży ogółem, uzyskane przez wnioskodawcę w kolejnych 3
latach poprzedzających rok złożenia wniosku

10. Liczba wprowadzonych w firmie nowych metod produkcji powstałych w wyniku prac B+R
Należy podać (jeśli dotyczy) liczbę nowych metod produkcji, które zostały wdrożone przez
wnioskodawcę w wyniku prowadzonej działalności B+R. Wartość należy podać wg stanu na
koniec danego roku, dla kolejnych 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (rok n).
Na potrzeby wypełnienia tego elementu wniosku, należy stosować definicję metod produkcji
wykorzystywaną podczas wypełniania formularzy odnoszących się do innowacyjności w przemyśle
dla GUS, zgodnie z którą: „Metody produkcji - to techniki, urządzenia i oprogramowanie
wykorzystywane do produkcji (wytwarzania) wyrobów lub usług”.
11. Liczba prowadzonych projektów B+R
Należy podać liczbę wszystkich projektów B+R prowadzony w ciągu ostatnich trzech lat, tj.
projektów B+R zakończonych, trwających i rozpoczętych w danym roku. Liczba projektów w roku
n-3 ma stanowić wartość bazową, do której dodawana jest liczba nowo rozpoczętych projektów
w kolejnych latach (n-2, n-1). Wartość należy podać wg stanu na koniec danego roku, dla
kolejnych 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (rok n).
12. Liczba prowadzonych projektów B+R finansowanych wyłącznie ze środków prywatnych, bez
wsparcia publicznego (szt.)
Po podaniu wartości większej niż zero w polach Liczba prowadzonych projektów B+R należy
podać liczbę projektów B+R, które były finansowane wyłącznie ze środków prywatnych, bez
wsparcia publicznego.
13. Liczba dokonanych zgłoszeń i uzyskanych patentów (wynalazków).
Należy podać liczbę zgłoszeń patentowych oraz liczbę uzyskanych patentów w danym roku.
Wartość należy podać wg stanu na koniec danego roku, dla kolejnych 3 lat poprzedzających rok
złożenia wniosku (rok n).
14. Liczba dokonanych zgłoszeń i uzyskanych wzorów użytkowych
Należy podać liczbę zgłoszeń wzorów użytkowych oraz liczbę uzyskanych praw ochronnych na
wzór użytkowy w danym roku. Wartość należy podać wg stanu na koniec danego roku, dla
kolejnych 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (rok n).
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15. Liczba dokonanych zgłoszeń i uzyskanych wzorów przemysłowych
Należy podać liczbę zgłoszeń wzorów przemysłowych oraz liczbę uzyskanych praw ochronnych na
wzór przemysłowy w danym roku. Wartość należy podać wg stanu na koniec danego roku, dla
kolejnych 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (rok n).
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