Czy wiesz, które
EUROPEJSKIE PROGRAMY BADAWCZE
są najbardziej odpowiednie dla
TWOJEJ FIRMY?
Czy Twoja ﬁrma spełnia kryterium Małego
i Średniego Przedsiębiorstwa (MŚP)?

PRZEPROWADŹ
TEST

Broszura
Poniższa broszura jest publikacją opracowaną w ramach projektu „Transnational
Cooperation of the European Network of SME NCPs” („TransCoSME”) na podstawie
publikacji Komisji Europejskiej (KE). Broszura adresowana jest do europejskich
małych i średnich przedsiębiorstw i ma na celu:
a. zachęcenie przedsiębiorstw do udziału w projektach ﬁnansowanych z budżetu
7. Programu Ramowego oraz
b. dostarczenie przedsiębiorcom informacji o dostępnych dla nich i odpowiadających ich potrzebom europejskich programach ﬁnansujących badania.

O projekcie „TransCoSME”
Projekt „Transnational Cooperation of the European Network of SME NCPs”
(www.ncp-sme.net) jest ﬁnansowany z budżetu Komisji Europejskiej, w ramach
schematu „Akcje Koordynacyjne i Wspierające” dla projektów typu „Badania na
rzecz MŚP” 7. Programu Ramowego. Celem projektu „TransCoSME” jest wsparcie
europejskiej sieci Krajowych Punktów Kontaktowych ds. MŚP w zachęcaniu małych
i średnich przedsiębiorstw do uczestnictwa w projektach 7. Programu Ramowego.
Przyczyni się do tego seria szkoleń dedykowana konsultantom sieci MŚP, które mają
podnieść efektywność ich pracy oraz poprawić jakość świadczonych usług.

Sieć Krajowych Punktów Kontaktowych ds. MŚP (KPK)
Sieć Krajowych Punktów Kontaktowych ds. MŚP jest podstawową strukturą
odpowiedzialną za udzielanie wskazówek, informacji praktycznych oraz pomocy
w zakresie wszelkich aspektów uczestnictwa w 7. Programie Ramowym.
KPK to krajowe struktury ustanawiane i ﬁnansowane przez rządy 27 państw członkowskich UE oraz państw biorących udział w 7PR.
Aktualna lista Punktów Kontaktowych znajduje się pod adresem:
http://www.ncp-sme.net/national-and-eu-contacts
Aby uzyskać pomoc w Polsce skontaktuj się z jednym z naszych biur na terenie kraju:
http://www.kpk.gov.pl/innowacje/pomoc.html

7. Program Ramowy (7PR)
7. Program Ramowy jest głównym instrumentem Komisji Europejskiej służącym
ﬁnansowaniu badań. Program o budżecie wynoszącym 50 miliardów euro przewidziany jest na 7 lat (2007–2013).
7PR wspiera ﬁnansowo ponadnarodowe badania na rzecz, jak i prowadzone przez
MŚP pragnące wprowadzić innowacje i poprawić swoją konkurencyjność, poprzez
większe inwestycje w działania badawcze w celu zdobycia nowej wiedzy na rzecz
wzrostu w europejskiej gospodarce opartej na wiedzy.
Cztery Programy Szczegółowe składają się na 7. Program Ramowy, z czego trzy
mają szczególne znaczenie dla MŚP. Są to:
1. Program Szczegółowy Współpraca – promuje badania realizowane
w ramach współpracy, w dziesięciu obszarach tematycznych;
2. Schemat „Współpraca między przemysłem a uczelniami wyższymi” (IAPP)
w ramach Programu Szczegółowego Ludzie rozwijający potencjał
ludzki oraz
3. Schemat „Badania na rzecz MŚP” w ramach Programu Szczegółowego
Możliwości ma głównie na celu wzmocnienie potencjału MŚP nabywających
badania. W ramach tego Programu Szczegółowego występuje 5 schematów
ﬁnansowania:
 Badania na rzecz MŚP
 Badania na rzecz izb gospodarczych i stowarzyszeń MŚP
 EraSME
 CORNET
 EUROSTARS.
W wyżej wymienionych typach projektów mogą brać udział przedsiębiorstwa,
instytuty badawcze, stowarzyszenia oraz instytucje, mające osobowość prawną
i siedzibę na terenie jednego z państw członkowskich UE (EU-27), krajów stowarzyszonych z Programem Ramowym, krajów kandydujących i tzw. krajów trzecich
(http://cordis.europa.eu/fp7/who_en.html#countries). Dotyczy to również małych
i średnich przedsiębiorstw oraz izb gospodarczych i stowarzyszeń MŚP, pod warunkiem, że spełniają one zapisy zawarte w dokumencie o zasadach uczestnictwa.
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Pieniądze w formie grantów na sﬁnansowanie badań, rozwoju technologicznego
oraz działań związanych z demonstracjami w projektach traﬁają do naukowców.
Projekty, złożone w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków, przechodzą proces oceny przez ekspertów. Tylko wybrane projekty otrzymują dotację
(grant) z UE.
Przedstawione poniżej programy oraz rodzaje projektów adresowane są do różnych
kategorii MŚP.

Kategorie MŚP w 7. Programie Ramowym
Małe i Średnie Przedsiębiorstwa biorące udział w projektach badawczych można
podzielić na dwie kategorie:
a. MŚP prowadzące badania, które mają odpowiednie zaplecze badawcze
do przeprowadzania badań.
b. MŚP zlecające badania: MŚP, które nie mają odpowiedniego zaplecza
badawczego i zmuszone są zlecać przeprowadzenie badań zewnętrznym instytucjom badawczym.

Czy wiesz, które typy projektów 7. Programu Ramowego
są najbardziej odpowiednie dla Twojej ﬁrmy?
Przeprowadź test „Predyspozycje MŚP do prowadzenia badań”
Poniższy test został opracowany przez sieć Krajowych Punktów Kontaktowych
ds. MŚP (KPK) dla przedsiębiorców, chcących zorientować się, które typy projektów
7. Programu Ramowego są najbardziej odpowiednie w stosunku do ich potrzeb. Test
adresowany jest do przedsiębiorców oraz menadżerów zarządzających ﬁrmami.
Proszę odpowiedzieć na wszystkie pytania i zapoznać się z sugestiami przedstawionymi na następnej stronie.
Jeżeli są wątpliwości co do tego, czy ﬁrma spełnia kryterium MŚP, prosimy przeprowadzić najpierw test sprawdzający czy przedsiębiorstwo jest MŚP.
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Test „Predyspozycje MŚP do prowadzenia badań”
Nr

4

Pytania

1

Czy ﬁrma zamierza nieustannie poprawiać jakość swoich
produktów i usług zgodnie z potrzebami konsumentów?

2

Czy jednym z celów ﬁrmy jest wejście na nowy rynek
z innowacyjnymi produktami?

3

Czy działania badawczo-rozwojowe są jednym
z głównych nurtów działalności ﬁrmy?

4

Czy produkty ﬁrmowe tworzone są na podstawie
własnej działalności innowacyjnej ﬁrmy?

5

Czy technologie i metody produkcji używane w ﬁrmie
są bardziej nowoczesne niż te stosowane przez
konkurencję?

6

Czy ﬁrma zgodziłaby się na pomoc ze strony
doświadczonej organizacji badawczej, aby:
 poprawić jakość procesu/produktu lub
 opracować nowy produkt lub
 rozwiązać problem technologiczny?

7

Czy ﬁrma współpracuje z partnerami z zagranicy
(dostawcami, klientami, kontrahentami itp.)?

8

Czy ﬁrma zatrudnia pracowników ze znajomością
języków obcych?

9

Czy ﬁrma zatrudnia osoby ze stopniami naukowymi?

10

Czy ﬁrma zatrudnia na pełnym etacie chociaż jednego
naukowca z tytułem doktora oddelegowanego do
działu badawczo-rozwojowego?

11

Czy ﬁrma przeznacza ekwiwalent 10% wartości
swoich działań na prace badawczo-rozwojowe?

12

Czy ﬁrma przeznacza ponad 10% swoich rocznych
dochodów na działalność badawczo-rozwojową?

Odpowiedzi
Tak

Nie

Rekomendacje
A. Jeżeli odpowiedziałeś TAK na 11– 12 pytań oznacza to, że Twoja ﬁrma zalicza się
do MŚP samodzielnie prowadzących badania i powinna rozważyć możliwość
uczestnictwa w następujących programach:
1. Program Szczegółowy Współpraca: odpowiedni obszar tematyczny.
2. Program Szczegółowy Ludzie: projekty typu Współpraca między przemysłem a uczelniami wyższymi (IAPP).
3. Program EUREKA: EUROSTARS.
Firma może również uczestniczyć w projektach Programu Szczegółowego
Możliwości, zarówno w roli jednostki prowadzącej badania, jak i jednostki
zlecającej badania na zewnątrz. *
B. Jeżeli odpowiedziałeś TAK na 7–10 pytań oznacza to, że Twoja ﬁrma zalicza
się do grona ﬁrm zlecających przeprowadzenie badań na zewnątrz i powinna
rozważyć możliwość uczestnictwa w następujących programach:
4.
5.
6.
7.

Badania na rzecz MŚP.
Badania na rzecz izb gospodarczych i stowarzyszeń MŚP.
EraSME.
CORNET. *

C. Jeżeli odpowiedziałeś TAK na mniej niż 6 pytań to prawdopodobnie 7. Program
Ramowy nie jest programem najbardziej odpowiadającym potrzebom Twojej
ﬁrmy. Powinieneś raczej skorzystać z programów oferowanych na szczeblu
krajowym lub regionalnym w swoim kraju. Informacje na ten temat znajdziesz na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl),
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl) oraz Urzędów
Marszałkowskich.
Przed podjęciem ostatecznej decyzji zawsze warto skontaktować się z najbliższym
biurem sieci Krajowych Punktów Kontaktowych ds. MŚP.

*

Proszę skontaktować się najpierw z najbliższym biurem sieci Krajowych Punktów Kontaktowych ds. MŚP
by sprawdzić, czy podmiot z danego kraju/regionu jest uprawniony do uczestnictwa w programie.
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A.

Projekty w ramach 7. Programu Ramowego
odpowiednie dla ﬁrm prowadzących własną
działalność badawczą

1.

Program Szczegółowy Współpraca:

Trzonem 7. Programu Ramowego, na który przeznaczono dwie trzecie łącznego
budżetu, jest Program Szczegółowy Współpraca. Ma on za zadanie wspierać badania
realizowane w ramach współpracy w całej Europie poprzez projekty międzynarodowych konsorcjów przemysłowych. Badania są prowadzone w ramach 10 obszarów
tematycznych, z których każdy ma wyodrębnioną strategię na rzecz MŚP. Przewiduje
się, że co najmniej 15% funduszy dostępnych w ramach Programu Szczegółowego
Współpraca zostanie przeznaczone na MŚP. Główne inicjatywy na rzecz większego
udziału MŚP obejmują: tematy związane z MŚP, zaproszenia skierowane do MŚP,
określony budżet dla MŚP w ramach poszczególnych zaproszeń oraz działania
koordynacyjne i wspierające. Należy zauważyć, że udział MŚP nie jest jednakowy
we wszystkich tematach. Położony jest szczególny nacisk na większy udział MŚP
w ramach różnych zaproszeń do składania wniosków, głównie w odniesieniu do
MŚP wykorzystujących wiedzę. Badania będące w obszarze zainteresowań MŚP są
promowane bezpośrednio w odniesieniu do oczekiwanego wpływu na MŚP. Oczekiwane wyniki tych projektów muszą stanowić przedmiot szczególnego zainteresowania i ewentualnej korzyści dla MŚP, a konsorcja powinny otrzymać znaczącą część
wnioskowanego wspólnotowego wkładu ﬁnansowego przeznaczonego dla MŚP.
Obszary o szczególnym znaczeniu dla MŚP zostały określone w indywidualnych
programach prac. Uproszczono ﬁnansowe i administracyjne procedury, a poziom
ﬁnansowania działań MŚP w dziedzinie B+R podniesiono do 75%. Również możliwość wyboru odpowiedniego projektu jest teraz większa, bowiem badania prowadzone są w 10 obszarach tematycznych:
1.
2.
3.
4.

Zdrowie
Żywność, rolnictwo
i biotechnologia
Technologie informacyjne
i komunikacyjne (TIK)
Nanonauki, nanotechnologie,
materiały i nowe technologie
produkcyjne (NMP)

5. Energia
6. Środowisko (w tym
zmiany klimatu)
7. Transport (w tym aeronautyka)
8. Nauki społeczno-ekonomiczne
i humanistyczne
9. Przestrzeń kosmiczna
10. Bezpieczeństwo

Szczegółowe informacje:
http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_en.html
http://www.kpk.gov.pl/7pr/struktura/index.html
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2.

Schemat „Współpraca między przemysłem
a uczelniami wyższymi” (IAPP)

Program Szczegółowy Ludzie
Działania Marie Curie (Program Ludzie w 7PR) koncentrują się na kształceniu
zawodowym, mobilności i rozwoju kariery naukowców. Kierowane są one do
pojedynczych naukowców na wszystkich szczeblach kariery oraz instytucji
badawczych w sektorze publicznym i prywatnym. Jeden ze schematów „Współpraca między przemysłem a uczelniami wyższymi” (IAPP) ma na celu nawiązanie
długotrwałej współpracy badawczo-naukowej między sektorem publicznym
a sektorem prywatnym.
Kto może aplikować?
¨ organizacje badawcze z sektora publicznego (uczelnia, ośrodek badawczy)
oraz
¨ organizacje badawcze z sektora prywatnego (dowolnej wielkości MŚP, spin-off,
wielki przemysł).
W skład typowego konsorcjum wchodzi jedna organizacja badawcza z sektora
publicznego oraz jedna z sektora prywatnego. Poszczególne organizacje badawcze
uczestniczące w projekcie powinny pochodzić z co najmniej dwóch różnych państw
członkowskich lub stowarzyszonych, a co najmniej jedna musi mieć siedzibę
w którymś z państw członkowskich UE.
Jak to działa?
Złożone wnioski zostają poddane ocenie międzynarodowych niezależnych ekspertów
na podstawie ustalonych kryteriów. Następnie wybranym wnioskom zostaje przyznane ﬁnansowanie, zazwyczaj na okres 4 lat.
Co obejmuje ﬁnansowanie?
Wsparcie obejmuje wymianę know how i doświadczenia w ramach międzysektorowego dwukierunkowego oddelegowania personelu badawczego uczestników,
działania z zakresu badań i współpracy, zakup sprzętu przez MŚP.
Szczegółowe informacje:
http://cordis.europa.eu/fp7/people/industry-academia_en.html
http://www.kpk.gov.pl/7pr/struktura/3.html
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3.

Eurostars

Program EUROSTARS realizowany jest w ramach międzyrządowej inicjatywy
EUREKA, przedsięwziętej w 1985 r., w celu zwiększenia konkurencyjności
Europy poprzez wsparcie dla przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni
prowadzących ogólnoeuropejskie projekty rozwoju innowacyjnych produktów,
procesów i usług.
Kto może aplikować?
¨ MŚP prowadzące samodzielnie prace badawczo-rozwojowe, mające siedzibę
w jednym z 31 państw – uczestników programu.
W projekcie powinien uczestniczyć co najmniej jeden partner z innego państwa
członkowskiego EUROSTARS (MŚP, przemysł, uczelnia lub jednostka badawcza).
Jak to działa?
Program EUROSTARS adresowany jest do MŚP prowadzących działalność
badawczo-rozwojową, które chcą nawiązać międzynarodową współpracę. Projekty
powinny być inicjowane i prowadzone przez jedno z takich MŚP, a ich czas trwania
nie powinien przekroczyć 3 lat.
Jakich działań dotyczy wsparcie?
Program EUROSTARS wspiera działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw
poprzez oferowanie połączonego wsparcia ﬁnansowego ze źródeł europejskich
i krajowych. Pozwala to MŚP konkurować w skali międzynarodowej oraz uzyskać
pozycję lidera w danej dziedzinie działalności.
Szczegółowe informacje:
http://www.eurostars-eureka.eu
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B.

Typy projektów w 7. Programie Ramowym dla
MŚP zlecających prace badawcze na zewnątrz

Program Szczegółowy Możliwości
Program Szczegółowy Możliwości dzieli się na sześć obszarów. Jeden z nich „Badania
na rzecz MŚP” przeznaczony jest dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich
stowarzyszeń, które zamierzają zlecać wykonanie badań naukowych podmiotom
zewnętrznym. Ma on wzmocnić potencjał innowacyjny MŚP, a także pomóc
w tworzeniu i rozwoju nowych produktów i rynków.
MŚP nabywające badania mogą uzyskać wsparcie albo jako indywidualne MŚP
w ramach programu „Badania na rzecz MŚP” albo też jako stowarzyszenia MŚP
poprzez program „Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP”. Oprócz tego, indywidualne
MŚP mogą liczyć na wsparcie w ramach krajowych programów ﬁnansowanych
przez projekt EraSME, zaś stowarzyszenia MŚP – poprzez projekt CORNET, oba
w ramach programu ERA-NET.

4.

Badania na rzecz MŚP

„Badania na rzecz MŚP” służą wspieraniu niewielkich grup innowacyjnych MŚP
w rozwiązywaniu problemów technologicznych oraz zdobywaniu know how
w dziedzinie technologii. Projekty odpowiadać muszą ogółowi potrzeb w zakresie
przedsiębiorczości i innowacji, jakie mają MŚP, uzyskujące możliwość podzlecania
badań wykonawcom w celu zdobycia niezbędnej wiedzy technologicznej. Projekty
te musi cechować wyraźny potencjał eksploatacyjny oraz korzyści ekonomiczne
dla zainteresowanych MŚP.
Kto może aplikować?
¨ MŚP, które chcą „nabyć” badania zlecając ich przeprowadzenie na zewnątrz,
takie jak:


MŚP działające na poziomie niskich i średnich technologii, o niewielkim
potencjale badawczym lub nieposiadające go w ogóle albo



MŚP wymagające intensywnych badań naukowych, które muszą zlecać
ich wykonanie podmiotom zewnętrznym w celu uzupełnienia swojego
podstawowego potencjału badawczego.
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Projekty te mają wytwarzać nową wiedzę lub wyniki o pewnym potencjale
w zakresie udoskonalania lub tworzenia nowych produktów, procesów lub usług
uczestniczących MŚP.
Projekty przeznaczone są dla uczestników mieszczących się w następujących
kategoriach:
 Co najmniej trzy niezależne MŚP mające siedzibę w trzech różnych krajach
członkowskich bądź państwach stowarzyszonych.
 Co najmniej dwóch wykonawców badań, którzy muszą być niezależni od pozostałych uczestników oraz mogą pochodzić z dowolnego państwa. Przykładowo
mogą to być wyższe uczelnie, organizacje badawcze i przedsiębiorstwa przemysłowe, w tym również MŚP prowadzące badania naukowe.
 Oprócz tego uczestnikami mogą być inne przedsiębiorstwa i użytkownicy
końcowi, którzy wniosą określony wkład w realizację projektu.
MŚP uczestniczące w projekcie mogą powierzyć koordynację wykonawcy badań
lub partnerowi w ramach konsorcjum, który specjalizuje się w profesjonalnym
zarządzaniu projektami.
Jak to działa?
MŚP są bezpośrednimi beneﬁcjentami projektu. Inwestują one w projekt badawczy
i zlecają większość działań w zakresie badań i demonstracji wykonawcom
zewnętrznym. W zamian otrzymują know how w dziedzinie technologii, potrzebne
do opracowania nowych lub udoskonalenia istniejących produktów, systemów,
procesów czy usług.
MŚP oraz wykonawców badań łączy zatem w ramach tego programu relacja klient
– dostawca. Założeniem jest umożliwienie MŚP rozwoju działalności poprzez
zakup wiedzy od wykonawców badań, oferujących własne doświadczenie i wiedzę
ekspercką oraz pracę.
Należy zauważyć, że „Badania na rzecz MŚP” cechuje podejście oddolne
– projekty mogą dotyczyć dowolnego tematu badań z wszystkich dziedzin nauki
i technologii.
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Jakie koszty pokrywa wsparcie?
Doﬁnansowanie ze strony Komisji Europejskiej pokrywa tylko część kosztów projektu.
Uczestniczące w projekcie MŚP będą musiały same pokryć część kosztów. Doﬁnansowanie ze strony Komisji Europejskiej opiera się na następujących limitach:
 Działania z zakresu badań i rozwoju technologii: do 75%.
 Działania demonstracyjne: do 50%.
 Zarządzanie oraz inne działania (szkolenia i upowszechnianie wiedzy): do 100%.
Dodatkowo obowiązuje zasada, że dotacja na rzecz projektu ze strony Komisji Europejskiej nie może przekroczyć 110% całkowitej kwoty podwykonawstwa w zakresie
badań i demonstracji przeznaczonej dla wykonawców zewnętrznych.
Zalecenia dotyczące zasobów i okresu realizacji
Konsorcjum powinno skupiać od 5 do 10 uczestników. Całkowity budżet projektu
ma mieścić się w przedziale między 0,5 a 1,5 mln euro, zaś okres realizacji projektu
powinien wynosić od 1 roku do 2 lat. W przypadku niespełnienia tych zaleceń
wymagane jest uzasadnienie.
Prawa własności intelektualnej (IPR)
Można zastosować schemat domyślny, gdzie całość praw własności do wszystkich
wyników projektu (nowa wiedza) i praw własności intelektualnej przysługuje MŚP.
Konsorcjum może jednakże, dokonać innego uzgodnienia, o ile oczywiście przewidywać ono będzie dla MŚP wszelkie prawa niezbędne do korzystania przez nie
z wyników projektu.
Poszukiwanie partnerów do projektu
Na stronie projektu „TransCoSME” znajduje się specjalistyczny system poszukiwania
partnerów do projektów typu „Badania na rzecz MŚP”. Zamieszczane w nim oferty
pochodzą od instytucji przygotowujących się do złożenia wniosku, poszukujących partnerów do budowy konsorcjum bądź instytucji chcących pełnić funkcję koordynatora
projektu. Oferty mogą być zamieszczane w systemie przez instytucje ze wszystkich
krajów, które pokrywa sieć Krajowych Punktów Kontaktowych ds. MŚP.
Szczegółowe informacje:
http://www.ncp-sme.net
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5.

Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP
i izb gospodarczych (SME-AGs)

„Badania na rzecz izb gospodarczych i stowarzyszeń MŚP” mają na celu opracowanie
technicznych rozwiązań problemów wspólnych dla większej liczby MŚP w określonych sektorach przemysłu.
Zakres projektów może przykładowo obejmować tworzenie i spełnianie europejskich norm i standardów, a także przestrzeganie wymogów prawnych w obszarach
takich jak zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona środowiska.
Projekty te musi cechować wyraźny potencjał eksploatacyjny oraz korzyści ekonomiczne dla członków uczestniczących w nich stowarzyszeń MŚP.
Kto może aplikować?
¨ Stowarzyszenia MŚP oraz izby gospodarcze, zwykle najlepiej potraﬁące stwierdzić obecność oraz dokonać oceny problemów technicznych, jakie napotykają
ich członkowie.
Projekty „Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP i izb gospodarczych” wymagają
uczestników z następujących kategorii:
 Co najmniej trzy niezależne stowarzyszenia MŚP/izby gospodarcze mające
siedzibę w trzech różnych państwach członkowskich bądź państwach stowarzyszonych lub jedno europejskie stowarzyszenie/izba gospodarcza.
 Co najmniej dwóch wykonawców badań, którzy muszą być niezależni od pozostałych uczestników oraz mogą pochodzić z dowolnego państwa.
 Oprócz tego uczestnikami mogą być inne przedsiębiorstwa i użytkownicy
końcowi (w tym także MŚP), którzy wniosą określony wkład w realizację
projektu. Również oni muszą być niezależni od pozostałych uczestników.
 W projekcie uczestniczyć musi ponadto pewna ograniczona liczba indywidualnych MŚP (2–5).
Stowarzyszenia MŚP mogą powierzyć koordynację projektu wykonawcy badań lub
partnerowi w ramach konsorcjum, który specjalizuje się w profesjonalnym zarządzaniu projektami.
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Jak to działa?
Stowarzyszenia MŚP/izby gospodarcze są bezpośrednimi beneﬁcjentami projektu –
inwestują w projekt badawczy i zlecają większość działań w zakresie badań i demonstracji wykonawcom zewnętrznym, otrzymując w zamian know how w dziedzinie
technologii.
Stowarzyszenia MŚP, występujące w imieniu swych członków oraz wykonawców
badań łączy zatem w ramach tego programu relacja klient – dostawca.
Celem jest umożliwienie stowarzyszeniom MŚP wspomagania swych członków
w dalszym rozwoju działalności poprzez zakup wiedzy od wykonawców badań,
sprzedających własne doświadczenie i wiedzę ekspercką oraz pracę.
Chociaż doﬁnansowanie ze strony Komisji Europejskiej jest znaczne, należy pamiętać,
że nie obejmuje ono wszystkich kosztów projektu i część działań podejmowanych przez stowarzyszenia MŚP/izby gospodarcze musi być pokryta samodzielnie,
nakładem własnych środków.
„Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP i izb gospodarczych” cechuje podejście oddolne
– projekty mogą dotyczyć dowolnego tematu badań z wszystkich dziedzin nauki
i technologii.
Co obejmuje ﬁnansowanie?
Wspólnota Europejska udziela ﬁnansowego wsparcia, które pokrywa jedynie część
łącznych kosztów projektu. W związku z tym, stowarzyszenia MŚP/izby gospodarcze będą musiały wnieść do projektu zasoby własne lub środki ﬁnansowe. Wkład
Wspólnoty zakłada pułapy wysokości ﬁnansowania dla poszczególnych działań:
 Działania z zakresu badań i rozwoju technologicznego – do 75%.
 Działania w zakresie demonstracji – maksymalnie 50%.
 Zarządzanie i inne działania: maksymalnie 100%.
Dodatkowo obowiązuje zasada, że dotacja na rzecz projektu ze strony Komisji
Europejskiej nie może przekroczyć 110% całkowitej kwoty podwykonawstwa
w zakresie badań i demonstracji przeznaczonej dla wykonawców badań.
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Zalecenia dotyczące zasobów i okresu realizacji
Konsorcjum powinno skupiać od 10 do 15 uczestników. Dodatkowo liczebność grupy
użytkowników końcowych MŚP powinna być ograniczona do 2–5 członków. Całkowity
budżet projektu powinien mieścić się w przedziale między 1,5 mln euro a 4 mln euro,
zaś okres realizacji projektu powinien wynosić od 2 do 3 lat.
Prawa własności intelektualnej
Już na etapie przygotowania wniosku konsorcjum musi przedstawić jasne i wyczerpujące zasady dotyczące sposobu wzajemnego uzgodnienia przez uczestników kwestii
praw własności intelektualnej i praw użytkownika (np. w zakresie licencji i tantiem).
Konsorcjum może zadecydować o przyjęciu schematu domyślnego, w myśl którego
całość praw własności do wszystkich wyników projektu (nowa wiedza) i praw
własności intelektualnej przysługuje stowarzyszeniu MŚP.
Poszukiwanie partnerów do projektu
Na stronie projektu „TransCoSME” znajduje się specjalistyczny system poszukiwania
partnerów do projektów typu „Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP i izb gospodarczych”. Zamieszczane w nim oferty pochodzą od instytucji przygotowujących się do
złożenia wniosku, poszukujących partnerów do budowy konsorcjum bądź instytucji
chcących pełnić funkcję koordynatora projektu. Oferty mogą być zamieszczane
w systemie przez instytucje ze wszystkich krajów, które pokrywa sieć Krajowych
Punktów Kontaktowych ds. MŚP.
Dalsze informacje:
http://www.ncp-sme.net
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6.

EraSME

Projekt EraSME to inicjatywa Unii Europejskiej obejmująca 17 krajowych i regionalnych programów badawczych służących wspieraniu MŚP, objętych 7. Programem
Ramowym.
Celem inicjatywy EraSME jest promocja międzynarodowej współpracy pomiędzy
przedsiębiorstwami, nie mącymi zdolności badawczych a wykonawcami badań, aby
umożliwić MŚP dostęp do zasobów wiedzy i sprzętu, którego nie mają.
Kto może aplikować?
¨ MŚP z siedzibą w jednym z uczestniczących państw/regionów.
Instytucje składające wniosek zazwyczaj zlecają wykonanie prac badawczo-rozwojowych na zewnątrz. Jednakże szczegółowe warunki należy każdorazowo
sprawdzić w zaproszeniu do składania wniosków.
Jak to działa?
Inicjatywa EraSME bazuje na programach krajowych i regionalnych; w jej ramach
regularnie proponowane są wspólne zaproszenia do składania wniosków. Projekty
musi cechować ponadnarodowy charakter, bliskość rynkowi i innowacyjność. Celem
projektów jest opracowanie nowych produktów, procesów i usług.
Nie ma ustalonej tematyki projektów, chyba że zaproszenie do składania wniosków
stanowi inaczej.
Co obejmuje ﬁnansowanie?
Fundusze dostępne są dla działań realizowanych w ramach ponadnarodowych
projektów badawczo-rozwojowych przez MŚP i ich partnerów. Ponieważ jednak
bazuje to na programach krajowych/regionalnych, obowiązują krajowe reguły
ﬁnansowania.
Dalsze informacje:
http://www.era-sme.net/public/
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7.

CORNET

CORNET to przykład projektu typu ERANET w dziedzinie badań zbiorowych,
a jego akronim pochodzi od COllective Research NETworking. Celem inicjatywy jest
poprawa efektywności polityki i działań w zakresie badań zbiorowych w Europie.
Osiągnięcie celu ma umożliwić poprawa warunków współpracy między
krajowymi/regionalnymi ministerstwami i agencjami rządowymi. A także stworzenie możliwości zainicjowania badań zbiorowych ﬁnansowanych ze środków
krajowych/regionalnych, wykraczających poza granice państw.
Beneﬁcjentami programów badań zbiorowych są wszystkie, a przynajmniej większość,
MŚP prowadzących działalność w tym samym sektorze lub gałęzi przemysłu.
Kto może aplikować?
¨ Stowarzyszenia, federacje, stowarzyszenia branżowe i inne grupy przedsiębiorstw o wspólnych celach. Zazwyczaj zlecające przeprowadzenie badań
odpowiednim ośrodkom badawczym (prowadzącym badania zbiorowe)
i uczelniom.
W projekcie obligatoryjne jest stworzenie ciała zwanego SME User Committee.
Pilnuje ono, aby prace prowadzone w projekcie były zgodne z oczekiwaniami
przedsiębiorstw. Jego członkowie mogą uczestniczyć w zebraniach z przedstawicielami Komisji Europejskiej w celu monitoringu przebiegu projektu, ale nie są
członkami konsorcjum i nie mogą ubiegać się o grant.
Jak to działa?
W skład konsorcjum projektowego muszą wchodzić kwaliﬁkujący się partnerzy
z państw lub regionów uczestniczących w CORNET. Zasadniczą rolę w projekcie
odgrywa upowszechnianie, które powinno odbywać się w skali całej Europy i obejmować przekazywanie informacji w języku angielskim.
Zaproszenia do składania wniosków nie określają żadnych preferencji tematycznych,
a o wsparcie mogą ubiegać się stowarzyszenia, federacje i stowarzyszenia branżowe
ze wszystkich sektorów przemysłu, zainteresowane tworzeniem ponadnarodowych
konsorcjów i składające wnioski w zakresie badań zbiorowych.
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Co obejmuje ﬁnansowanie?
W ramach ﬁnansowania wspierane są działania badawczo-rozwojowe realizowane przez wyspecjalizowane ośrodki na rzecz stowarzyszeń MŚP w imieniu ich
członków w odpowiedzi na „potrzeby przedkonkurencyjne” w określonym sektorze
działalności.
Dalsze informacje:
www.cornet-era.net

W Polsce informacje na temat programów EUROSTARS, ERA-NET i CORNET
znajdziesz na stronach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: www.ncbir.gov.pl
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Czy Twoja ﬁrma spełnia kryterium MŚP?
Przeprowadź test.
Czy Twoja ﬁrma spełnia kryteria MŚP zawarte w europejskiej deﬁnicji? Z pozoru
proste pytanie, ale udzielenie odpowiedzi może okazać się skomplikowane. Dlatego
opracowaliśmy kwaliﬁkator MŚP.
Określenie statusu ﬁrmy jako Małego i Średniego Przedsiębiorstwa może stanowić
pewną trudność (sprawdź: http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/
sme_definition/index_en.htm).
Aby dokonać odpowiedniej klasyﬁkacji przedsiębiorstwa brane są pod uwagę wielkości dotyczące rocznego obrotu oraz liczby zatrudnionych osób:
Rodzaj
firmy

Liczba
zatrudnionych

średnia

< 250

≤ 50 milionów €

≤ 43 miliony €

mała

< 50

≤ 10 milionów €

≤ 10 milionów €

mikro

< 10

≤ 2 miliony €

≤ 2 miliony €

Obrót

lub

Roczny bilans

Trudność pojawia się w momencie, gdy trzeba wziąć pod uwagę również dane
ﬁrmy, która jest przedsiębiorstwem partnerskim bądź powiązanym w stosunku do
Twojej ﬁrmy.
Przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem partnerskim:
¨ kiedy przedsiębiorstwo (typu upstream) posiada samodzielnie lub z kilkoma
przedsiębiorstwami związanymi więcej kapitału lub prawa głosu drugiego
przedsiębiorstwa (typu downstream) niż 25%, ale mniej niż 50%.
W przypadku przedsiębiorstw partnerskich, w celu ustalenia wielkości zatrudnienia i obrotów, do danych przedsiębiorstwa dodaje się dane dotyczące każdego
przedsiębiorstwa partnerskiego dla danego przedsiębiorstwa, zarówno typu
downstream, jak i upstream, proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale
lub prawach głosu.
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Przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem powiązanym:
¨ kiedy posiada ponad 50% udziałów w innej ﬁrmie/ﬁrmach lub ponad 50%
prawa głosu.
W celu obliczenia danych do danych przedsiębiorstwa dodaje się 100% danych
każdego przedsiębiorstwa, które jest bezpośrednio lub pośrednio związane z danym
przedsiębiorstwem.
Właśnie z powodu tych zawiłości opracowany został kwaliﬁ kator MŚP.
Po wprowadzeniu kilku danych można uzyskać dzięki temu narzędziu odpowiedź,
czy ﬁrma spełnia kryteria MŚP.
Test jest dostępny na stronie: http://www.ncp-sme.net/faq/sme-definition

Więc czy Twoja ﬁrma spełnia
kryteria MŚP?
Przeprowadź test.

Wszelkie uwagi i sugestie prosimy przekazywać na adres:
aneta.maszewska@kpk.gov.pl
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Notatki
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Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE
ul. Żwirki i Wigury 81
02-091 Warszawa
www.kpk.gov.pl

Broszura sﬁ nansowana ze środków Ministertswa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

