
MŚP w Programach Ramowych

HORYZONT 2020: zagadnienia efektywności 
energetycznej 

i wykorzystania zasobów w konkursach 2015

05 listopada 2014r, Warszawa, ul. Pawińskiego 5B

Krzysztof A. Grabowiecki



Projektowanie, obliczenia i badania: Projektowanie, obliczenia i badania: mechanika, mechatronika, sterowaniemechanika, mechatronika, sterowanie

Koordynacja i nadzKoordynacja i nadzóór autorskir autorski: wykonanie projekt: wykonanie projektóów w metalu/tworzywie w w metalu/tworzywie 

ZasobyZasoby: 10 pracownik: 10 pracownikóów oraz do 8 konsultantw oraz do 8 konsultantóóww

SprzedaSprzedaŜŜ:: do 2.500 do 2.500 tystys rocznierocznie

Na rynku:Na rynku:od 1987 rokuod 1987 roku

CIMCIM --mes mes ProjektProjekt

www.cimwww.cim--mes.com.plmes.com.pl
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Działalność profesjonalna, 
naukowa, techniczna



PolskaPolska
Zapotrzebowanie na ciepło 619 PJ619 PJ

- 61% - mieszkaniówka:
– 50% wybudowane w okresie 1948-78

–– 52% 52% -- systemy centralnego ogrzewaniasystemy centralnego ogrzewania

Zagadnienia energetyki Zagadnienia energetyki –– transport cieptransport ciepłłaa



• Izolacyjność

• Monitorowanie

• Sterowanie (siecią hybrydową)

Zagadnienia energetyki Zagadnienia energetyki –– transport cieptransport ciepłłaa



RefleksjeRefleksje

Praktyka

2012: wg PKD Sekcja M działalność
profesjonalna, naukowa, techniczna

-196 776 jednostek, 
- 48 mld przychodu, 
- rentowność 32%



MŚP – postrzegane korzyści udziału w PR
• Dostęp do wiedzy i technologii w płaszczyźnie ponadnarodowej

• Sfinansowanie własnych prac w obszarze innowacji wraz z uruchomieniem

• Tworzenie nowych więzi kooperacyjnych (w tym międzynarodowych)

• Dostęp do patentów i ochrony własności intelektualnej

– Koncepcja horyzontalnego konsorcjum, partnerów cyklu Ŝycia produktu

– Koncepcja zarządzania wiedzą:
• Autoryzacji dostępu do informacji o projekcie

• Rejestracji wiedzy wnoszonej

• Rejestracji własności intelektualnej nabytej

• Patentowanie z preferencjami uzgodnionymi w zespole konsorcjum



Rola MŚP w projektach

•• MMŚŚP jako jednostka produkcyjnaP jako jednostka produkcyjna
–– NoNośśnik innowacjinik innowacji : wdroŜenie rozwiązania (opatentowanego): MŚP+JBR
–– Rozpowszechnianie wiedzy o technologii oraz jej weryfikacjaRozpowszechnianie wiedzy o technologii oraz jej weryfikacja : -

MSP+JBR+ST MSP

•• MMŚŚP jako maP jako małła jednostka projektowo a jednostka projektowo –– badawcza (SME badawcza (SME --RTD)RTD)
–– Wykonawca demonstratora: Wykonawca demonstratora: aparatura produkcyjna, systemy monitorowania 

i sterowania, oprogramowanie 
–– Realizator badaRealizator badańń: : badania o zakresie ograniczonym dostępną aparaturą, 

badania wirtualne, badania realizowane na demonstratora



Rozwój Innowacyjności - Koncepcja KE

Wzmocnienie istniejWzmocnienie istniejąących mechanizmcych mechanizmóów przez:w przez:

• Wsparcie finansowe MŚP ukierunkowane na  kontraktowanie usług 
badawczo rozwojowych wraz z regulacją prawną zapewniającą ochronę
praw własności intelektualnej oraz własności wyników projektu

• Wyzwolenie relacji handlowych pomiędzy MŚP a JBR

• Finansowanie inwestycji MŚP, rozumianej jako to koszt pozyskania 
wiedzy i praw własności intelektualnej



Finansowe wsparcie krajoweFinansowe wsparcie krajowe

Aplikacja i rozliczenia wobec Aplikacja i rozliczenia wobec MNiSWMNiSW::

Wniosek sformalizowany:
- krótki opis techniczny i budŜetowy projektu
- zagregowany plan pracy i budŜetowania 
- podlega ocenie komisji naukowej

Rozliczenie jw.. Potwierdzone akceptacją rozliczenia przez KE oraz 
oceną wyników przez komisję naukową

Wątpliwość:

- PR – kompleksowe badanie obiektu, zjawiska itp. w podziale na zadania i partnerów,
- Dotacja MNiSW – wymaga zdefiniowania badań cząstkowych jako kompletnych



Element Organizacyjny: NadzElement Organizacyjny: Nadzóór Zewnr Zewnęętrznytrzny

Agenda Komisji Europejskiej (REA) –
Dyrekcja Generalna Badań i Rozwoju:
Nadzór merytoryczny: 
Nadzór finansowy:

Koordynator:
nadzór organizacyjny,

Nadzór nad raportowaniem

Oraz:

Urząd Skarbowy (Warszawa) i Bank (PKO BP)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 
(przy korzystaniu z dotacji budŜetowej)



Element Organizacyjny: NadzElement Organizacyjny: Nadzóór Wewnr Wewnęętrznytrzny

• Techniczny:
− Prowadzenie badań zgodnie z DoW i postanowieniami 

Konsorcjum; 
− Wczesne monitorowanie zagroŜeń;
− Aktywny/kreatywny udział w spotkaniach:

o zgromadzeniach ogólnych
o spotkaniach technicznych
o codziennych

- IPR – zapewnienie praw autorskich, zapewnienie poufności 
w zakresie rozwiązań

• Demonstrator



Element Organizacyjny: NadzElement Organizacyjny: Nadzóór Wewnr Wewnęętrznytrzny

• Organizacyjny:
− Zespół realizujący; 
− Osoba prowadząca

• Finansowy
− Dokumentacja kadrowa

� czas pracy
� zakres pracy

− Dokumentacja wydatków
� opis, uzasadnienie

− Planowanie wydatków i zaliczek względem harmonogramu 
prac i zaliczek z KE



• Wartość dodana:
– Ocena stanu wiedzy
– Dostęp do warsztatu badawczego
– Umiejętność formułowania zadania i procedury jego rozwiązania

• Wartość ujemna:
– Motywacja  badawcza – kryterium: wynik naukowy
– Wertykalność działań - branŜa
– Element czasu – mało istotny
– Finansowanie: duŜe koszty ogólne

• Refleksja koordynacyjna:
– Czytelne formułowanie zadania dla JBR z uwzględnieniem praw autorskich
– Ciągła kontrola realizacji
– Problem współpracy pomiędzy badaczem i księgowością / raportowanie 

MMŚŚP P –– Akademia, JBRAkademia, JBR



MMŚŚP w PR P w PR -- RefleksjeRefleksje

• Realizacja:
– Poziom zaufania kooperacyjnego

• Wątpliwości finansowe:
– Model dochodowy vs model kosztowy/ finanse własne i finansowanie 

zewnętrzne

– Dysponowanie środkami konsorcjum (cesja, gwarancje, przepływy)

– Sposób księgowania wyników projektu

– Zwolnienia podatkowe

• Prawa autorskie w projektach grupowych
– Ryzyko ujawnienia zamiarów produkcyjnych

– Ryzyko utraty własności intelektualnej

– Patent krajowy – europejski - inne



Wynik projektuWynik projektu -- RefleksjeRefleksje

• Ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych,
– Usytuowanie prawne wyniku projektu badawczego

• Sposób księgowania wyniku projektu,

• Przychód z wyniku projektu po jego zakończeniu



K.A.Grabowiecki
Al.Jerozolimskie 125/127 lok. 503, 
02 017 Warszawa,POLAND
web: www.cimwww.cim--mes.com.plmes.com.pl
Tel.: 22 631 22 44Tel.: 22 631 22 44
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Wyniki projektu Wyniki projektu ……....


