Przeanalizuj wielkość swojego
przedsiębiorstwa.
Większość środków unijnych na projekty badawcze jak i projekty innowacyjne skierowana
jest dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Należy zatem w
pierwszej kolejności przeanalizować wielkość swojego przedsiębiorstwa w oparciu o
następujące parametry:
wielkość zatrudnienia (max. 250 osób),
wielkość obrotów i sumy bilansowej (odpowiednio max. 50 mln euro i 43 mln euro).
Warto zwrócić uwagę, że jeśli posiadają Państwo także inne firmy, które są powiązane
osobowo bądź kapitałowo, należy sumować ww. parametry.

Zaplanuj zakres rzeczowo – finansowy
inwestycji.
Przed aplikowaniem o środki dotacyjne należy przeanalizować potrzeby w firmie. Zastanów
się co zamierzasz zakupić/zrealizować w ramach planowanej inwestycji oraz jaki będzie jej
koszt.
Podczas aplikowania o dotację należy przedstawić dokładny harmonogram rzeczowo finansowy, przedstawiający co i kiedy chcą Państwo zakupić/zrealizować i jakie nakłady
finansowe są niezbędne do realizacji tych planów.
W ocenie Instytucji Finansującej im bardziej doprecyzowany harmonogram rzeczowofinansowy tym lepiej Beneficjent jest oceniany.

Zbadaj czy inwestycja jest innowacyjna w
rozumieniu wytycznych konkursu
Większość programów dotacyjnych, zarówno tych na wdrożenie wyników czy też
przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wymaga innowacyjności projektu, a efektem
realizowanej inwestycji powinno być wprowadzenie na rynek nowego lub/i udoskonalonego
produktu/usługi. W przypadku projektów B+R podjęte w ramach projektu działania powinny
tworzyć nową wiedzę, która również powinna przyczynić się do powstania
nowego/udoskonalonego produktu. Dlatego istotne jest np. pozyskanie Opinii o
Innowacyjności od niezależnego instytutu naukowo-badawczego lub należy przeprowadzić
badanie stanu techniki – takie wykonuje np. rzecznik patentowy, który sprawdzi i potwierdzi,
że planowane do opracowania rozwiązanie objęte inwestycją nie narusza praw własności
osób trzecich. Jednocześnie będziemy mieć pewność, że projekt spełnia wymogi konkursowe
pod kątem innowacyjności.

Przygotuj dokumentację projektu i
potrzebne zezwolenia
Warto zauważyć, że na pewnym etapie aplikowania o środki unijne (czasem na etapie
składania wniosku o dofinansowanie, innym razem na etapie podpisywania umowy o
dofinansowanie), konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających stan
przygotowania inwestycji do jej realizacji. Mowa tutaj o warunkach zabudowy, decyzji
środowiskowej, pozwoleniu na budowę, promesie kredytowej lub innych dokumentach
potwierdzający finansowe możliwości realizacji inwestycji itp. O wszystkie tego typu
dokumenty, o ile są wymagane polskim prawem, należy starać się jeszcze przed
aplikowaniem o środki dotacyjne. Im szybciej pozyskamy wymagane dokumenty, tym lepiej
przygotowany projekt a tym samym większe szanse na pozyskanie dofinansowania.

