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Konkurs 3/1.1.1/2016

o Termin naboru: od 1 września 2016 r. do 30 grudnia 2016 r.

o Beneficjenci: MŚP

o Rodzaje projektów:

Badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe

(projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać

dofinansowania).

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa



Konkurs 3/1.1.1/2016

oInstytucja przyjmująca wnioski:
Narodowe Centrum  Badań i Rozwoju

o Alokacja – 750 mln PLN 
o Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 2 mln PLN
o Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 50 mln euro
o Maksymalna wartość dofinansowania
– 20 mln PLN – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe
(dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest 
ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych)

– 15 mln PLN – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe
(dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest 
ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych).

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa



Konkurs 2/1.1.1/2016

o Termin naboru: od 1 czerwca 2016 r. do 30 grudnia 2016 r.

o Beneficjenci: Duże przedsiębiorstwa

o Rodzaje projektów:

Badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe

(projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać

dofinansowania).

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa



Konkurs 2/1.1.1/2016

o Instytucja przyjmująca wnioski:
Narodowe Centrum  Badań i Rozwoju

o Alokacja – 1 mld PLN 
o Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 12 mln PLN
o Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 50 mln euro
o Maksymalna wartość dofinansowania
– 20 mln PLN – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe
(dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest 
ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych)

– 15 mln PLN – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe
(dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest 
ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych).

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa



Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się
beneficjenta do wdrożenia wyników projektu rozumianego jako:

a) wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej
Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie
uzyskanych wyników projektu;

b) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących
Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej
prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;

c) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu
wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy
(z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac

rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej
odsprzedaży).



Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa

Rodzaj przedsiębiorstwa Poziom dofinansowania

Mikroprzedsiębiorstwo Badania przemysłowe – 70 %
Prace rozwojowe – 45 %

Małe przedsiębiorstwo Badania przemysłowe – 70 %
Prace rozwojowe – 45 %

Średnie przedsiębiorstwo Badania przemysłowe – 60 %
Prace rozwojowe – 35 %

Duże przedsiębiorstwo Badania przemysłowe – 50 %
Prace rozwojowe – 25 %

Poziom dofinansowania projektu



Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa

Dodatkowo istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania o 15 punktów procentowych 
(ale nie więcej niż do 80 % wydatków kwalifikowalnych), w sytuacji gdy:

1.\ Projekt obejmuje skuteczną współpracę między przedsiębiorstwami lub między
przedsiębiorcą a co najmniej jedną jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą
badania i upowszechniającą wiedzę

2.\ Wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane:

– podczas konferencji technicznych lub naukowych,

– w formie publikacji w czasopismach naukowych lub technicznych,

– za pośrednictwem powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny 
dostęp do uzyskanych wyników badań lub

– za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego albo oprogramowania z licencją 
otwartego dostępu



Konkurs 1/1.1.2/2016 – Linie pilotażowe

o Termin naboru: od 6 lipca 2016 r. do 31 października 2016 r.

o Beneficjenci: Duże przedsiębiorstwa

o Rodzaje projektów:

Eksperymentalne prace rozwojowe związane z wytworzeniem linii

pilotażowej

Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji 
pilotażowej/demonstracyjnej



Konkurs 1/1.1.2/2016 – Linie pilotażowe

o Instytucja przyjmująca wnioski:
Narodowe Centrum  Badań i Rozwoju

o Alokacja – 500 mln PLN 

o Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 30 mln PLN

Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji 
pilotażowej/demonstracyjnej



Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji 
pilotażowej/demonstracyjnej

Rodzaj przedsiębiorstwa Poziom dofinansowania

Duże przedsiębiorstwo Badania przemysłowe – 50 %
Prace rozwojowe – 25 %

Poziom dofinansowania projektu



Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji 
pilotażowej/demonstracyjnej

Dodatkowo istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania o 15 punktów procentowych 
(ale nie więcej niż do 80 % wydatków kwalifikowalnych), w sytuacji gdy:

1.\ Projekt obejmuje skuteczną współpracę między przedsiębiorstwami lub między
przedsiębiorcą a co najmniej jedną jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą
badania i upowszechniającą wiedzę

2.\ Wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane:

– podczas konferencji technicznych lub naukowych,

– w formie publikacji w czasopismach naukowych lub technicznych,

– za pośrednictwem powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny 
dostęp do uzyskanych wyników badań lub

– za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego albo oprogramowania z licencją 
otwartego dostępu



Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji 
pilotażowej/demonstracyjnej

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się
beneficjenta do wdrożenia wyników projektu rozumianego jako:

a) wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej
Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie
uzyskanych wyników projektu;

b) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących
Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej
prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;

c) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu
wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy
(z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac

rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej
odsprzedaży).



Konkurs nr 5/1.2/2016/POIR INNOTABOR-1

o Termin naboru: od 16 sierpnia 2016 r. do 30 września 2016 r.

o Beneficjenci: Przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw

o Rodzaje projektów:

Projekty które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace
rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Wsparcie dotyczy
projektów, wpisujących się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym
w nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.

Działanie 1.2 Programy sektorowe B+R



Działanie 1.2 Programy sektorowe B+R

Konkurs nr 5/1.2/2016/POIR INNOTABOR-1

o Instytucja przyjmująca wnioski:
Narodowe Centrum  Badań i Rozwoju

o Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 65 mln PLN

o Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 1 mln PLN

o Alokacja na konkurs – 196 mln PLN



Działanie 1.2 Programy sektorowe B+R

Konkurs nr 5/1.2/2016/POIR INNOTABOR-1

A. Rozwój i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych
i technologii w pojazdach wysokich prędkości oraz pojazdach kolejowych
spełniających wymagania obowiązujących Technicznych Specyfikacji
Interoperacyjności.

B. Rozwój i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych
i technologicznych w głównych podzespołach pojazdów szynowych.

C. Rozwój środków transportu w obszarach aglomeracyjnych
i metropolitalnych.

D. Pojazdy specjalne odpowiadające wysokim wymaganiom w procesach
utrzymywania i badania nowoczesnej infrastruktury.



Konkurs nr 2/1.2/2016/POIR INNOSTAL-1

o Termin naboru: od 1 czerwca 2016 r. do 15 września 2016 r.

o Beneficjenci: Przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw

o Rodzaje projektów:

Projekty które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace
rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Wsparcie dotyczy
projektów, wpisujących się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym
w nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.

Działanie 1.2 Programy sektorowe B+R



Konkurs nr 2/1.2/2016/POIR INNOSTAL-1

o Instytucja przyjmująca wnioski:
Narodowe Centrum  Badań i Rozwoju

o Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 30 mln PLN

o Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 2 mln PLN

o Alokacja na konkurs – 120 mln PLN

Działanie 1.2 Programy sektorowe B+R



Konkurs nr 2/1.2/2016/POIR INNOSTAL-1

Zakres tematyczny:

1.\ Nowe i ulepszone wyroby stalowe oraz technologie ich wytwarzania

2.\ Nowe i ulepszone materiały wsadowe i stopy do produkcji hutniczej

3.\ Odzysk i recykling surowców z odpadów metalurgicznych i złomu

4.\ Optymalizacja zużycia energii, materiałów wsadowych, mediów oraz 
narzędzi i osprzętu hutniczego

5.\ Innowacyjne systemy i technologie zmniejszające szkodliwe emisje do 
środowiska

6.\ Innowacyjne rozwiązania unowocześniające i wspomagające 

hutnicze procesy technologiczne

Działanie 1.2 Programy sektorowe B+R



Konkurs nr 6/1.2/2016/POIR INNOMOTO

o Termin naboru: od 5 października 2016 r. do 21 listopada 2016 r.

o Beneficjenci: Przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw

o Rodzaje projektów:

Projekty które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace
rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Wsparcie dotyczy
projektów, wpisujących się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym
w nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.

Działanie 1.2 Programy sektorowe B+R



Konkurs nr 6/1.2/2016/POIR INNOMOTO

o Instytucja przyjmująca wnioski:
Narodowe Centrum  Badań i Rozwoju

o Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 20 mln PLN

o Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 1 mln PLN

o Alokacja na konkurs – 250 mln PLN

Działanie 1.2 Programy sektorowe B+R



Konkurs nr 6/1.2/2016/POIR INNOMOTO

Zakres tematyczny

I. Innowacyjne technologie produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu
II. Innowacyjne pojazdy i napędy
III. Innowacyjne części, komponenty i systemy do zastosowania w pojazdach 

Działanie 1.2 Programy sektorowe B+R



Działanie 1.2 Programy sektorowe B+R

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się
beneficjenta do wdrożenia wyników projektu rozumianego jako:

a) wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej
Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie
uzyskanych wyników projektu;

b) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących
Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej
prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;

c) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu
wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy
(z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac

rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej
odsprzedaży).



Działanie 1.2 Programy sektorowe B+R

Rodzaj przedsiębiorstwa Poziom dofinansowania

Mikroprzedsiębiorstwo Badania przemysłowe – 70 %
Prace rozwojowe – 45 %

Małe przedsiębiorstwo Badania przemysłowe – 70 %
Prace rozwojowe – 45 %

Średnie przedsiębiorstwo Badania przemysłowe – 60 %
Prace rozwojowe – 35 %

Duże przedsiębiorstwo Badania przemysłowe – 50 %
Prace rozwojowe – 25 %

Poziom dofinansowania projektu



Działanie 1.2 Programy sektorowe B+R

Dodatkowo istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania o 15 punktów procentowych 
(ale nie więcej niż do 80 % wydatków kwalifikowalnych), w sytuacji gdy:

1.\ Projekt obejmuje skuteczną współpracę między przedsiębiorstwami lub między
przedsiębiorcą a co najmniej jedną jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą
badania i upowszechniającą wiedzę

2.\ Wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane:

– podczas konferencji technicznych lub naukowych,

– w formie publikacji w czasopismach naukowych lub technicznych,

– za pośrednictwem powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny 
dostęp do uzyskanych wyników badań lub

– za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego albo oprogramowania z licencją 
otwartego dostępu



Działanie 1.2 Programy sektorowe B+R

Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie
podwykonawcom. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie
może przekroczyć:

- 60% wartości kosztów kwalifikowanych – w przypadku projektu realizowanego
samodzielnie przez przedsiębiorcę;

- 50% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego
przez konsorcjumprzedsiębiorstw, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 2 RPK.



o Termin naboru: od 1 września 2016 r. do 31 października 2016 r.

o Beneficjenci: Przedsiębiorstwa

o Rodzaje projektów:

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub
rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę,
sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie
prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych
produktów i usług.

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw



o Instytucja przyjmująca wnioski:

Ministerstwo Rozwoju

Departament Innowacji

o Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 2 mln PLN

o Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 50 mln euro

o Alokacja na konkurs – 460 mln PLN

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw



Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Poziom dofinansowania projektu

- inwestycje

Rodzaj przedsiębiorstwa Poziom dofinansowania

Mikroprzedsiębiorstwo 55 %

Małe przedsiębiorstwo 55 %

Średnie przedsiębiorstwo 45 %

Duże przedsiębiorstwo 35 %



Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Poziom dofinansowania projektu

- Prace rozwojowe

Rodzaj przedsiębiorstwa Poziom dofinansowania

Mikroprzedsiębiorstwo 45 %

Małe przedsiębiorstwo 45 %

Średnie przedsiębiorstwo 35 %

Duże przedsiębiorstwo 25 %



Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Poziom dofinansowania projektu – pomoc de minimis

Rodzaj przedsiębiorstwa Poziom dofinansowania

Mikroprzedsiębiorstwo 45 %

Małe przedsiębiorstwo 45 %

Średnie przedsiębiorstwo 35 %

Duże przedsiębiorstwo 25 %

Maksymalna wartość dofinansowanie w ramach danej pomocy w okresie bieżącego roku
i dwóch poprzednich lat podatkowych wraz z pomocą o którą Wnioskodawca się ubiega nie

może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku
przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów -
100.000 euro.



Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Koszty kwalifikowalne (w ramach RPI)

1.\ nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania
wieczystego);

2.\ nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1) wraz z
kosztem instalacji i uruchomienia;

3.\ nabycia robót i materiałów budowlanych;

4.\ nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how
oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki;

5.\ spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez
korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości
początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu;

6.\ spłaty rat wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt 4)
poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia
własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego



Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

o Do kosztów kwalifikowanych w ramach pomocy na projekty badawczo-rozwojowe
zalicza się koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i
równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu.

o Przedsiębiorca w ramach pomocy de minimis może objąć wnioskiem koszty
zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.



Konkurs nr 1/2016

o Termin naboru: od 6 czerwca 2016 r. do 30 stycznia 2017 r.

o Beneficjenci: MŚP

o Rodzaje projektów:

Projekty obejmujące zakup od wykonawcy usługi polegającej na
opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi,
technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP



Konkurs nr 1/2016

o Instytucja przyjmująca wnioski:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

o Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 60 tys. PLN

oMaksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 400 tys. PLN

o Alokacja na konkurs – 62,5 mln PLN

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP



Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje koszty:

1) usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego
wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego;

2) usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta towarzyszy usłudze,
o której mowa w pkt 1;

3) materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, o której mowa
w pkt 1.

Koszt usługi, o której mowa w pkt 2 nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów 
kwalifikowalnych projektu.

Koszt materiałów nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych 
projektu. 



Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Wykonawcą usługi (technologicznej i nie technologicznej) mogą być jednostki
naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki:

1.\ podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych
uczelni;

2.\ jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2016 r. , poz. 572);

3.\ instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371);



Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Wykonawcą usługi technologicznej i nie technologicznej mogą być jednostki naukowe
w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki:

4.\ międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5.\ Polska Akademia Umiejętności;

6.\ inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami
prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię

naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania

nauki.



Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Poziom dofinansowania projektu

Rodzaj przedsiębiorstwa Poziom dofinansowania

Mikroprzedsiębiorstwo 80 %

Małe przedsiębiorstwo 80 %

Średnie przedsiębiorstwo 70 %



Konkurs nr 1/2016

o Termin naboru: od 18 lipca 2016 r. do 20 stycznia 2017 r.

o Beneficjenci: MŚP

o Alokacja: 50 mln PLN

o Instytucja przyjmująca wnioski: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej 



Konkurs nr 1/2016

o Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi

10 tys. PLN

o Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi

1 mln PLN

o Maksymalna wartość dofinansowania: 50 %

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej 



Konkurs nr 1/2016

Wsparte zostaną projekty dotyczące:

 uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw
ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych)
z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu
zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej

 realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we
wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych
praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego
na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia
wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa
z rejestracji wzoru przemysłowego.

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej 



Konkurs nr 2/3.2.1/2016

o Termin naboru: od 1 czerwca 2016 r. do 28 września 2016 r.

o Beneficjenci: MŚP

o Rodzaje projektów:

Projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych
przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie,
prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych
produktów (wyrobów lub usług).
Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne,
usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek



o Instytucja przyjmująca wnioski:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

o Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 10 mln PLN
oMaksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 50 mln PLN

- w tym na prace rozwojowe – 1 mln PLN
- w tym na usługi doradcze – 1 mln PLN

oMaksymalna wartość dofinansowania – 20 mln PLN
- w tym na prace rozwojowe – 450 tys. PLN
- w tym na usługi doradcze – 500 tys. PLN

o Alokacja na konkurs – 1 mld PLN

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek



Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Poziom dofinansowania projektu

- Prace rozwojowe

Rodzaj przedsiębiorstwa Poziom dofinansowania

Mikroprzedsiębiorstwo 45 %

Małe przedsiębiorstwo 45 %

Średnie przedsiębiorstwo 35 %

Maksymalna intensywność pomocy na usługi doradcze wynosi 50 % kosztów kwalifikowalnych. 

Kosztami kwalifikowalnymi w zakresie usług doradczych są koszty usług doradczych 
świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru 

ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, 
w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy. 



Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Poziom dofinansowania projektu

- Regionalna pomoc inwestycyjna

Rodzaj przedsiębiorstwa Poziom dofinansowania

Mikroprzedsiębiorstwo 55 %

Małe przedsiębiorstwo 55 %

Średnie przedsiębiorstwo 45 %



Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Koszty kwalifikowalne (RPI):

1.\ nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności
nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;

2.\ nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;

3.\ nabycia robót i materiałów budowlanych;

4.\ nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz
innych praw własności intelektualnej

5.\ rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez
korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia
umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
należną finansującemu z tytułu umowy leasingu

6.\ rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez
korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału
z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone
w pkt 5, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu



Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Koszty kwalifikowalne w zakresie prac rozwojowych:

1.\ wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu
w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją,

2.\ badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub
użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na
warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych
wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu,

3.\ operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych
produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.



Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

o Termin naboru: od 28 lipca 2016 r. do 30 września 2016 r.

o Beneficjenci: MŚP

o Rodzaje projektów:

Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji
technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.

O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na
innowacje technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na
zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%.

Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się
celem spłaty części kredytu technologicznego.



Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

o Instytucja przyjmująca wnioski:
Bank Gospodarstwa Krajowego

o Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 50 mln euro

o Maksymalna wartość dofinansowania – 6 mln PLN

o Alokacja na konkurs – 500 mln PLN



Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Wydatki podlegające dofinansowaniu:

1) zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej
(w tym zakup prawa użytkowania wieczystego),

2) zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków
trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu
nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze
transportu,

3) zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia
używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem
środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego
działalność w sektorze transportu,



Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Wydatki podlegające dofinansowaniu:

4) zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy
budynków, budowli lub ich części,

5) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji,
know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,

6) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków
i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji

technologicznej,

7) wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia,
ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej
technologii w ramach inwestycji technologicznej.



Dziękujemy za uwagę

Główny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich

w Toruniu


