
 
  

 

Załącznik nr 12   

do Regulaminu Konkursu nr RPMP.01.02.02-IP.01-12-039/16 

 

 

Instrukcja dotycząca przygotowania AGENDY/PLANU WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY BADAWCZO-ROZWOJOWEJ 

w ramach poddziałania 1.2.2 RPO WM 

 

Zakres wymaganych informacji 

*W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie poniższe części należy odnieść również dla podmiotu 

występującego w projekcie w charakterze partnera.  

 

 

1. Opis głównych obszarów działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa (max. 2 strony A4) 

W tej części należy odnieść się do głównych obszarów planowanej działalności badawczo rozwojowej 

przedsiębiorstwa/partnerów w okresie realizacji i trwałości projektu. UWAGA: Przedstawione tutaj obszary powinny znaleźć 

swoje odzwierciedlenie w obszarach aktualnej Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji Województwa Małopolskiego (dalej: RSI) 

stanowiących załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu, co Wnioskodawca winien uzasadnić w polu G.4 wniosku o 

dofinansowanie. 

Nie należy tutaj opisywać dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa, co Wnioskodawca powinien uczynić w części B 

wniosku o dofinansowanie. 

 

 

 

 



  

 

2. Indykatywny (orientacyjny) plan prac badawczo-rozwojowych (max 2 str. A4) 

 

Lp. 

Opis planowanych prac B+R, w 
tym rodzaj, metodologia, opis 

sposobu ich prowadzenia 

Uzasadnienie realizacji prac badawczo 
- rozwojowych 

Plan wykorzystania infrastruktury 
badawczo -rozwojowej 

1. Okres 
realizacji: 

Podmiot 
realizujący: 

Główne cele/rezultaty planowanych 
prac: nowy produkt/usługa/proces: 

Infrastruktura badawcza podlegająca 
dofinansowaniu w ramach projektu. 

Opis: Jakie problemy klientów/odbiorców 
zostaną rozwiązane dzięki nowemu 
produktowi/usłudze/procesowi?: 

2. Okres 
realizacji: 

Podmiot 
realizujący: 

Główne cele/rezultat planowanych prac: 
nowy produkt/usługa/proces: 

Infrastruktura badawcza podlegająca 
dofinansowaniu w ramach projektu. 

Opis: Jakie problemy klientów/odbiorców 
zostaną rozwiązane dzięki nowemu 
produktowi/usłudze/procesowi?: 

 

Plan prac badawczo - rozwojowych powinien być osadzony w obszarach, które Wnioskodawca opisał w części 1  

 

a) W kolumnie pn. Opis planowanych prac B+R, w tym metodologia, opis sposobu ich prowadzenia należy krótko 

opisać, na czym będą polegały, jakiego rodzaju badań będą dotyczyły (podstawowe/przemysłowe/eksperymentalne), 

wskazać metodologię badań, a następnie w wierszach poniżej wskazać okres przez jaki będą prowadzane (w formacie: 

od kwartał, rok do kwartał, rok) i wskazać podmiot odpowiedzialny za ich realizacje.  

Poszczególne zakresy prac powinny być przedstawione w układzie chronologicznym. 

 

b) Główne cele/rezultaty zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych  

W tej części należy przedstawić wszystkie rezultaty realizacji agendy badawczej, rozumiane jako oczekiwane efekty prac 

badawczo-rozwojowych, w szczególności należy odnieść się do szczegółowego opisu innowacji produktowych/procesowych 



  

wytworzonych podczas realizacji poszczególnych prac badawczo -rozwojowych, a następnie w wierszu poniżej opisać jakie 

problemy klientów/odbiorców zostaną rozwiązane dzięki nowemu produktowi/usłudze/procesowi?  

c)  Dotyczy wyłącznie typu projektu B: inwestycje w infrastrukturę centrów badawczo rozwojowych  

We wierszu pn. Główne cele/rezultaty planowanych prac: nowy produkt/usługa/procesy należy opisać rodzaje i zasady 

świadczenia usług na rzecz podmiotów zewnętrznych, w oparciu o wykorzystanie infrastruktury zakupionej w ramach 

projektu w podziale na: 

 świadczenie usług badawczo-rozwojowych na rzecz przedsiębiorstw  

 realizacja badań kontraktowych na zlecenie 

 wynajem infrastruktury badawczo-rozwojowej  

 inne formy gospodarczego wykorzystania infrastruktury badawczo-rozwojowej (należy podać jakie). 

 

d) W kolumnie Plan wykorzystania infrastruktury badawczo - rozwojowej należy przyporządkować poszczególne 

elementy infrastruktury objętej dofinansowaniem w ramach projektu do konkretnych prac badawczo – rozwojowych, do 

których będą wykorzystywane z uwzględnieniem okresu trwałości projektu.  

Nazwy infrastruktury badawczej, powinny być spójne z nazwami podanymi w części F i J wniosku o dofinansowanie. 

W tej części nie należy opisywać cech technicznych danych urządzeń, co wnioskodawca powinien uczynić w odpowiednim 

polu części F wniosku o dofinansowanie.  

Jeżeli dana infrastruktura, będzie wykorzystywane w kilku rodzajach badań prowadzonych przez dany podmiot należy ją 

wymienić przy każdym realizowanym etapie prac B+R. 

 


