
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spółka spin-off to spółka (najczęściej 
kapitałowa), którą stworzył co najmniej 
jeden pracownik jednostki naukowej 
lub student. Tego typu przedsięwzięcie 
na celu ma komercjalizację badań 
naukowych lub prac rozwojowych.

Spółka typu spin-out  to  nowe  przed-
siębiorstwo, działające zazwyczaj w for-
mie spółki kapitałowej, którą stworzył 
co najmniej jeden pracownik jednostki 
naukowej   lub student wraz z jednost-
ką naukową / uczelnią, lub też ich 
jednostką     organizacyjną     powołaną 
w celu komercjalizacji badań nauko-
wych bądź prac rozwojowych. Spółka 
tego typu jest więc powiązana osobo-
wo lub kapitałowo z jednostką nauko-
wą, bądź uczelnią, które pełnią tu 
funkcję jednostki macierzystej.

Innowacyjna  gospodarka  ma bardzo 
duże znaczenie dla rozwoju regionu. 
Dzięki   konkursowi   osoby   związane 
z nauką będą mogły rozwinąć skrzy-
dła, podjąć nowe wyzwania badaw-
cze i zastosować ich wyniki w prakty-
ce – mówi Piotr Całbecki, mar-
szałek województwa kujaw-
sko-pomorskiego. 

Od 16 do 30 września 2019 roku Urząd 
Marszałkowski Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego będzie prowadził 
nabór wniosków na konkurs dla przed-
siębiorstw akademickich. Wsparcie 
będzie można uzyskać między innymi 
na doposażenie w aparaturę naukowo-
-badawczą, pokrycie kosztów związane 
z uzyskaniem patentów i prowadzenie 
prac badawczo-rozwojowych.

Wsparcie dla przedsiębiorczych 
naukowców
Nie jest tajemnicą, że w szkołach 
wyższych w ostatnich latach liczy się 
każdy grosz. Uczelnie szukają oszczęd-
ności, tymczasem wymagania, jeśli 
chodzi o infrastrukturę, sprzęt, urządze-
nia pozwalające prowadzić innowacyj-
ne badania są coraz wyższe. Czasami 
jedyną szansą na rozwinięcie pomysłów 
rodzących  się  w  głowach  naukowców

i studentów są fundusze zewnętrzne. 
Pieniądze można pozyskać między 
innymi dzięki Regionalnemu Progra-
mowi Operacyjnemu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. 
Wkrótce ogłoszony  zostanie  konkurs  
w  ramach  poddziałania  1.3.1 „Wspar-
cie procesów  badawczo-rozwojowych 
w przedsiębiorstwach akademickich, 
schemat: rozwój sfery B+R w przedsię-
biorstwach odpryskowych”.

Kto może wystąpić o dofinansowanie?
W  konkursie  mogą  wziąć  udział pod-
mioty powiązane z uczelniami wyższy-
mi z regionu:

■  przedsiębiorstwa odpryskowe, w tym 
spółki w organizacji i konsorcja,
■ przedsiębiorstwa należące do katego-
rii MŚP zarejestrowane na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego.

Na co dofinansowanie?
Fundusze  będzie  można  pozyskać na: 
■  prowadzenie   prac   badawczo-roz-
wojowych,  
■  pokrycie kosztów  związanych z uzys-
kaniem ochrony prawnej dla wynalaz-
ku, wzoru użytkowego lub wzoru 
przemysłowego,
■ stworzenie lub rozwój zaplecza 
badawczo-rozwojowego,   poprzez  za-
kup środków trwałych   oraz   wartości   
niematerialnych i prawnych. 
Celem projektów ma być komercjaliza-
cja wyników prac. Przedsiębiorca 
będzie musiał wykorzystywać je we 
własnej działalności gospodarczej, 
będzie mógł także udzielić licencji na 
uzyskane rezultaty bądź sprzedać je 
innej firmie.

Wartość wydatków kwalifikowanych 
jednego   projektu   musi   się   mieścić 
w  przedziale  200 tys. – 3 mln  złotych 
(w przypadku kosztów prowadzenia 
prac badawczo-rozwojowych), od 10 
tys. do 80 tys.  złotych, jeśli chodzi o och-
ronę prawną wynalazku, wzoru użytko-
wego lub przemysłowego. Maksymalna
wartość wydatków kwalifikowalnych 

poniesionych na zakup aparatury, 
sprzętu, budynków i gruntu nie może 
przekroczyć 1 mln złotych. Dofinanso-
wanie   z   RPO   może  wynosić  nawet 
85 proc.

Do tej pory w ramach podziałania 
1.3.1 zrealizowano już 36 projektów 
Jednym z ciekawszych jest projekt 
spółki Neurodio z Torunia: „Prace 
badawczo-rozwojowe nad nowocze-
snymi formami diagnozy i terapii 
zaburzeń w zakresie nabywania kompe-
tencji matematycznych”. Dotyczy on 
badań    nad    mózgowym    podłożem 
i rozwojem umiejętności matematycz-
nych u dzieci oraz wypracowania 
innowacyjnych  metod  diagnozowania 
i treningu kompetencji matematycz-
nych. Mówiąc prościej – grupa studen-
tów opracowała grę, dzięki której dzieci 
uczą się matematyki. Dofinansowanie 
pozwoliło  pomysłodawcom  stworzyć 
w pełni profesjonalny zespół fachow-
ców (psychologów, filozofów, kognity-
wistów i informatyków). Dzięki fundu-
szom z RPO mogli rozwinąć działalność 
gospodarczą i ulepszyć grę. 

– Doceniamy fakt, że nam zaufano – 
mówi Mirek Manelski z Neurodio. 
– Środki z Regionalnego Programu 
Operacyjnego   bardzo  nam  pomogły 
w opracowaniu projektu od strony 
technicznej i badawczej – dodaje. 

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu 
Spółki odpryskowe chętnie wykorzystują laboratoria ICNT UMK.

Firma Neurodio w Toruniu
Dzięki założeniu spółki z uczelnią studentom udało się skorzystać z dofinansowania.
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MARSZAŁKOWSKIE WSPARCIE
DLA PRZEDSIĘBIORSTW AKADEMICKICH

Naukowcy też bywają przedsiębiorcami, a ich przedsięwzięcia z pogranicza nauki i biznesu mogą 
być wspierane przez Fundusze Europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


