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Projekty proinnowacyjne
inicjatywy instytucji otoczenia biznesu 

wspierające innowacyjność firm 

Bydgoszcz, 14.05.2014

Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny związek pracodawców 
działający od 1992 roku w interesie skupionych przedsiębiorców, 
chroniąc ich prawa. 

Ponad 20 lat doświadczenia i aktywnej działalności daje nam możliwość 
realnego wpływu na rozwój firm w regionie kujawsko-pomorskim.

Nasi członkowie to przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą 
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, zarówno z sektora 
MŚP jak i duże firmy (w tym z kapitałem zagranicznym). 

”Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców
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Dzięki  realizowanym projektom unijnym wspieramy rozwój 
innowacyjny przedsiębiorców, umożliwiając im pozyskanie dotacji na 
współpracę ze środowiskiem naukowym.  

Różnorodne wsparcie  dla firm realizujemy z udziałem środków unijnych 
już od 2004 roku. Wszystkie zrealizowane projekty zakończyły się 
sukcesem. Udzieliliśmy wymiernej pomocy  przedsiębiorcom i osobom 
zakładającym pierwszy biznes. Dzięki naszym inicjatywom dostępne 
były  m.in. dotacje  na start nowych firm,  usługi  dające dostęp do 
informacji gospodarczej i podnoszące kwalifikacje pracowników, a także 
działania promujące społeczną odpowiedzialność i  wspierające 
innowacyjność przedsiębiorców.

”Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców

• Pracodawcy Pomorza i Kujaw uczestniczą w realizacji projektu 
systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Doradztwo 
KSI KSU dla innowacyjnych”. Wspieramy tu przedsiębiorców z sektora 
MŚP poprzez doradztwo o charakterze proinnowacyjnym.

• Krajową Sieć Innowacji Krajowego Systemu Usług tworzą podmioty –
usługodawcy, specjalizujący się w świadczeniu usług wspierających 
innowacyjność w MŚP. Bogate doświadczenie i znajomość różnych 
branż czyni z podmiotów KSI KSU atrakcyjnego partnera dla 
nowoczesnego przedsiębiorcy, poszukującego przewagi 
konkurencyjnej poprzez innowacyjność. 

DORADZTWO KSI KSU DLA INNOWACYJNYCH
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• W I etapie usługi przeprowadzamy audyt innowacyjności, czyli 
identyfikację możliwości rozwoju i potrzeb przedsiębiorcy w obszarze 
innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych.

• W II etapie usługi oferujemy kompleksowe doradztwo mające 
doprowadzić do wdrożenia w przedsiębiorstwie rozwiązań innowacyjnych 
stanowiących odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane w etapie I.

• Zakres doradztwa innowacyjnego dopasowujemy do indywidualnych 
potrzeb Klienta zgodnie z komponentami zaprezentowanymi w standardzie 
usługi. Usługa proinnowacyjna jest częściowo odpłatna dla przedsiębiorcy. 
Wysokość tej odpłatności zależy od skali wykorzystania usługi oraz sposobu 
wdrożenia innowacji.

DORADZTWO KSI KSU DLA INNOWACYJNYCH

Innowacja Produktowa

Innowacja Procesowa

Innowacja Organizacyjna

DORADZTWO KSI KSU DLA INNOWACYJNYCH

http://www.youtube.com/watch?v=1oXZcDAwiO0
http://www.youtube.com/watch?v=k7KsiUXZXk4
http://www.youtube.com/watch?v=ioOEdot9GRg
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Projekt „Doradztwo KSI KSU dla Innowacyjnych” jest współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 5. Oś 
priorytetowa: Dyfuzja innowacji Działanie 5.2 Wspieranie instytucji 
otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o 
znaczeniu ponadregionalnym.

Kontakt - siedziba „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związek 
Pracodawców przy ul. Mennica 6, w Bydgoszczy

DORADZTWO KSI KSU DLA INNOWACYJNYCH

Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców udzielają 
wsparcia na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego 
personelu w ramach projektu „Region Otwarty na Innowacje”.

O otrzymanie bezzwrotnego wsparcia mogą ubiegać się mikro, mali i 
średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub oddział w województwie 
kujawsko – pomorskim, którzy otrzymali wsparcie w ramach Projektu 
„Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim Voucher 
Badawczy”.

REGION OTWARTY NA INNOWACJE



2014-05-14

5

Wsparcie w ramach Projektu może być udzielone wyłącznie na 
Tymczasowe Zatrudnienie Wysoko Wykwalifikowanego Personelu, 
którego efektem będzie opracowanie koncepcji innowacyjnych 
rozwiązań (produktowych i/lub procesowych) do wdrożenia w firmie 
Wnioskodawcy.

Maksymalne dofinansowanie Tymczasowego Zatrudnienia Wysoko 
Wykwalifikowanego Personelu wynika z iloczynu maksymalnej ilości 
godzin zatrudnienia, która może być dofinansowana (150h), i 
maksymalnej stawki godzinowej brutto (wraz z narzutami 
przedsiębiorcy), która może być dofinansowana (250,00zł).

REGION OTWARTY NA INNOWACJE

Liczba MŚP objętych wsparciem w zakresie tymczasowego zatrudnienia 
wysoko wykwalifikowanego personelu – 30.

Liczba pracowników naukowych zatrudnionych w MŚP – 30.

Wsparcie finansowe stanowi pomoc de minimis i jest udzielane na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 
grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. z 2010 r. Nr 239, poz. 
1598).

REGION OTWARTY NA INNOWACJE
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Regulamin Przyznawania i Rozliczania Wsparcia na Tymczasowe 
Zatrudnienie Wysoko Wykwalifikowanego Personelu w ramach Projektu 
„Region Otwarty na Innowacje”, dostępny jest na stronie internetowej 
www.otwarteinnowacje.pl.

REGION OTWARTY NA INNOWACJE

Projekt jest realizowany w ramach w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa VIII: Regionalne 
Kadry Gospodarki, DZIAŁANIE 8.2.: Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1.: 
Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Miejscem składania wniosków o dofinansowanie jest siedziba Biura 
Projektu: „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców przy 
ul. Mennica 6, w Bydgoszczy.

REGION OTWARTY NA INNOWACJE
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Celem głównym projektu jest wzrost poziomu współpracy firm z 
sektora MŚP z jednostkami naukowymi w województwie kujawsko-
pomorskim.

Wsparcie w postaci vouchera - bezzwrotnej dotacji - jest przeznaczone 
na zakup usług badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania 
nowych lub ulepszonych produktów (w tym usług) lub procesów w 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Wsparcie może dotyczyć 
zakupu usług: w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych 
oraz w zakresie badania wyrobów na zgodność z obowiązującymi w 
danej branży i dany wyrób wymaganiami normatywnymi.

VOUCHER BADAWCZY

Formy wsparcia:

- voucher badawczy indywidualny na zainicjowanie współpracy z 
jednostką naukową, wsparcie do 40 000 zł, intensywność do 100%,

- voucher badawczy indywidualny na kontynuację współpracy, 
wsparcie do 80 000 zł, intensywność do 80%,

- voucher badawczy kooperacyjny, wsparcie do 400 000 zł, 
intensywność do 90%.

VOUCHER BADAWCZY
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Wsparcie w ramach Programu może dotyczyć wyłącznie zakupu 
następujących Usług:
a) w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych w 
rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 
nauki [Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615]:
b) w zakresie badań wyrobów na zgodność z obowiązującymi w danej 
branży i dany wyrób wymaganiami normatywnymi - tylko w przypadku 
opracowania przez Wnioskodawcę innowacji produktowej 
(kwalifikowane będą wyłącznie badania dotyczące modelu/prototypu 
nowego wyrobu).

VOUCHER BADAWCZY

Wykonawcą Usługi/Usług wskazanych do realizacji w ramach Przedsięwzięcia 
Badawczego może być jednostka naukowa prowadząca w sposób ciągły 
badania naukowe lub prace rozwojowe, wymieniona w art. 2 pkt. 9 lit. a-e 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki [Dz. U. 2010 
Nr 96 poz. 615] tj.:
a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych 
uczelni,
b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk [Dz. U. Nr 96, poz. 619],
c) instytuty badawcze,
d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych 
przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e) Polska Akademia Umiejętności.

VOUCHER BADAWCZY
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Projekt jest realizowany w Partnerstwie 5 Instytucji Otoczenia Biznesu. 
''Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców jako lider 
Projektu zaprosił do udziału w partnerstwie następujące instytucje:

- Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA,

- Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu,

- Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy,

- Kujawsko-Pomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.

VOUCHER BADAWCZY

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.4 
Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Kontakt: Biuro Projektu "Voucher badawczy”, ul. Gdańska 141/3, 85-022 Bydgoszcz

tel: (052) 52 346 84 81 e-mail: vb@pracodawcy.info.pl

VOUCHER BADAWCZY
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Dziękuję za uwagę

Michał Majcherek

majcherek@pracodawcy.info.pl


