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PROGRAMY REGIONALNE 

Harmonogram z dn. 01.04.2019 
Dolnośląskie  Planowany termin 

ogłoszenia naboru: 

30 września 2019 
 
planowany termin 
rozpoczęcia 
składania wniosków: 

19 listopada 2019 

1.2.A. Wsparcie 
dla 
przedsiębiorstw 
chcących 
rozpocząć lub 
rozwinąć 
działalność B+R 

Rodzaj: 
a) wydatki przedsiębiorstw w obszarze badań przemysłowych i eksperymentalnych 
prac rozwojowych:. 
 
b) zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności 
intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej 
wiedzy technicznej) 
 
Beneficjenci: 

 przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin-off) • konsorcja przedsiębiorstw z 
IOB, w tym z organizacjami pozarządowymi • konsorcja przedsiębiorstw z 
jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami 
leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty 

50 251 500 zł  DIP 

Dolnośląskie  Planowany termin 
ogłoszenia naboru: 

1 października 2019 
 
planowany termin 
rozpoczęcia 
składania wniosków: 

5 listopada 2019 

1.5.A. Wsparcie 
innowacyjności 
produktowej i 
procesowej MSP 

 
Mikroprzedsiebiorstwa prowadzące dzialaność gospodarczą krócej niz 2 lata licząc od 
daty ogloszenia naboru 

2 007 994 zł DIP 

Harmonogram z dn. 27.03.2019 
Kujawsko-
pomorskie 

Brak naborów     

Harmonogram z dn. 26.03.2019 
Lubelskie  Planowany termin 

ogłoszenia naboru: 
lipiec 2019 
 
planowany termin 
rozpoczęcia 
składania wniosków: 
sierpień 2019 

Działanie 1.2 
Badania celowe 

Projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też 
wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. 
Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz 
eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, 
budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na 
potrzeby projektu); koszty personelu zaangażowanego w projekt; koszty badań; 
wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz. 

43 146 000 zł LAWP 
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Lubelskie Planowany termin 

ogłoszenia naboru: 
październik 2019 
 
planowany termin 
rozpoczęcia 
składania wniosków: 
listopad 2019 

Działanie 3.7 
Wzrost 
konkurencyjności 
MŚP 

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na: 

 stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia 
nowych lub  ulepszonych produktów/usług, 

 zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK 
(np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy 
przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne) 

 wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności 
eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego 
rynku zbytu 

 wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz 
innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do 
własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie 
istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź 
usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej. 

43 146 000 zł 
 

LAWP 

Harmonogram z dn. 18.11.2018 
Lubuskie planowany termin 

rozpoczęcia 
składania wniosków: 
czerwiec 2019 
 
Przewidywa ny termin 
naboru  
7 – 28 czerwca 2019 

Działanie 1.1 
Badania i 
innowacje 

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie: 
I. Projekty B+R przedsiębiorstw.  
II. Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R. 

30 000 000 
zł 

Instytucja Zarządzaj 
ąca RPOLubuskie 

2020 
www.rpo.lubuskie.

pl   

Harmonogram z dn. 18.03.2019 
Łódzkie  termin 

naboru: 
30.04 – 24.05.2019 

Działanie 1.2.1 
Inwestycje 
przedsiębiorstw w 
badania i 
innowacje 
 

Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 

służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-

rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej 

przedsiębiorstwa. 

Elementem projektu mogą być koszty prac badawczo-rozwojowych 

przedstawionych w planie prac badawczo-rozwojowych, takie jak: koszty 

personelu, koszty podwykonawstwa, pozostałe koszty operacyjne (w tym 
m.in. elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, 

instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej), o ile koszty te ponoszone są 

przez wnioskodawcę i nie przekraczają 30% wartości kosztów 

kwalifikowalnych projektu” 

 

 

64 719 000 zł  
Link do konkursu: 

https://rpo.lodzkie.
pl/skorzystaj-z-

programu/zobacz-
ogloszenia-i-wyniki-

naborow-
wnioskow/item/33
76-poddzialanie-1-
2-1-infrastruktura-
b-r-przedsiebiorstw  

http://www.rpo.lubuskie.pl/
http://www.rpo.lubuskie.pl/
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3376-poddzialanie-1-2-1-infrastruktura-b-r-przedsiebiorstw
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3376-poddzialanie-1-2-1-infrastruktura-b-r-przedsiebiorstw
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3376-poddzialanie-1-2-1-infrastruktura-b-r-przedsiebiorstw
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3376-poddzialanie-1-2-1-infrastruktura-b-r-przedsiebiorstw
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3376-poddzialanie-1-2-1-infrastruktura-b-r-przedsiebiorstw
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3376-poddzialanie-1-2-1-infrastruktura-b-r-przedsiebiorstw
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3376-poddzialanie-1-2-1-infrastruktura-b-r-przedsiebiorstw
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3376-poddzialanie-1-2-1-infrastruktura-b-r-przedsiebiorstw
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3376-poddzialanie-1-2-1-infrastruktura-b-r-przedsiebiorstw
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Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 

1. dla wydatków objętych regionalną pomocą inwestycyjną 

maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej 
wynosi 35%. 

Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu:a.o 10 punktów 

procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie 

średniego przedsiębiorstwa, 

a.o 20 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o 
dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa. 

2. dla wydatków na infrastrukturę badawczo-rozwojową intensywność 

udzielanej pomocy de minimis wynosi maksymalnie 85% wydatków 

kwalifikowalnych na infrastrukturę badawczo-rozwojową, 
3. dla kosztów prac badawczo-rozwojowych intensywność udzielanej 

pomocy de minimis wynosi maksymalnie 85% wydatków 

kwalifikowalnych na prace badawczo-rozwojowe, 

4. dla wydatków na przygotowanie projektu intensywność udzielonej 
pomocy de minimis wynosi maksymalnie 85% wydatków 

kwalifikowalnych na przygotowanie projektu. 

Łódzkie termin 
naboru: 
30.04 – 31.05.2019 

Działanie 1.2.2 
Inwestycje 
przedsiębiorstw w 
badania i 
innowacje 
 

Konkurs obejmuje typ projektu: 

 przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 
rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco 

udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu; 

 przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych służących 
opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu 

(wyrobu lub usługi) lub procesu. 

Wyłącznie w przypadku przedsiębiorstw możliwe jest finansowanie w 

ramach projektu prac przedwdrożeniowych, które są związane z 
realizowanymi badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi. 

Elementem projektu badawczo-rozwojowego mogą być koszty inwestycji w 
infrastrukturę badawczo-rozwojową, rozumianą jako środki trwałe 

(aparatura naukowo-badawcza) oraz wartości niematerialne i prawne 

niezbędne do prowadzenia badań przemysłowych lub eksperymentalnych 

prac rozwojowych przedstawionych w projekcie, o ile koszty te ponoszone 

43 146 000 zł  
Link do konkursu: 

https://rpo.lodzkie.
pl/skorzystaj-z-

programu/zobacz-
ogloszenia-i-wyniki-

naborow-
wnioskow/item/33
75-poddzialanie-1-
2-2-projekty-b-r-
przedsiebiorstw 

 

https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3375-poddzialanie-1-2-2-projekty-b-r-przedsiebiorstw
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3375-poddzialanie-1-2-2-projekty-b-r-przedsiebiorstw
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3375-poddzialanie-1-2-2-projekty-b-r-przedsiebiorstw
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3375-poddzialanie-1-2-2-projekty-b-r-przedsiebiorstw
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3375-poddzialanie-1-2-2-projekty-b-r-przedsiebiorstw
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3375-poddzialanie-1-2-2-projekty-b-r-przedsiebiorstw
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3375-poddzialanie-1-2-2-projekty-b-r-przedsiebiorstw
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3375-poddzialanie-1-2-2-projekty-b-r-przedsiebiorstw
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3375-poddzialanie-1-2-2-projekty-b-r-przedsiebiorstw
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są przez wnioskodawcę będącym przedsiębiorstwem oraz nie przekraczają 

30% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. 

Procent dofinansowania projektu 

1. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków 

kwalifikowalnych wynosi: 

- Badania przemysłowe:  

mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80%;  

średnie przedsiębiorstwa: 75%;  
duże przedsiębiorstwa: 65%. 

- Eksperymentalne prace rozwojowe:  

mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60%;  

średnie przedsiębiorstwa: 50%;  
duże przedsiębiorstwa: 40%. 

- Prace przedwdrożeniowe: do 50%. 

 

Maksymalny poziom dofinansowania dla organizacji badawczych, 
jeśli realizują projekt w ramach działalności niegospodarczej, 

wynosi 100%. 

 

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów inwestycji w 
infrastrukturę badawczo-rozwojową ponoszonych przez 

przedsiębiorstwa wynosi do 85%. 

 

Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 85%. 

2. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 25 000 000 zł. 

Łódzkie  Planowany termin 
ogłoszenia naboru: 
III kwartał 2019 
 
planowany termin 
rozpoczęcia 
składania wniosków: 
sierpień 2019 

Działanie 1.2.2 
Inwestycje 
przedsiębiorstw w 
badania i 
innowacje 
 

Typ projektu 2 wskazany w pkt 9 opisu poddziałania w SZOOP RPO WŁ na lata 2014-
2020 

3 000 000 € 
(ok. 12 883 000 

PLN 

 
Instytucja Pośrednicząca 

(Centrum Obsługi 
Przedsiębiorcy) 

www.cop.lodzkie.pl  

Łódzkie Planowany termin 
ogłoszenia naboru: 
III kwartał 2019 
 
planowany termin 
rozpoczęcia 
składania wniosków: 
lipiec 2019 

Działanie 1.2.2 
Inwestycje 
przedsiębiorstw w 
badania i 
innowacje 

Typ projektu 1 wskazany w pkt 9 opisu poddziałania w SZOOP RPO WŁ na lata 2014-
2020 

5 000 000 € 
(ok. 21 389 000 

PLN 

Instytucja Pośrednicząca 
(Centrum Obsługi 
Przedsiębiorcy) 

www.cop.lodzkie.pl  

http://www.cop.lodzkie.pl/
http://www.cop.lodzkie.pl/
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Łódzkie Planowany termin 

ogłoszenia naboru: 
IIIkwartał 2019 
 
planowany termin 
rozpoczęcia 
składania wniosków: 
październik 2019 

Działanie 1.2.2 
Inwestycje 
przedsiębiorstw w 
badania i 
innowacje 

Typ projektu 1 wskazany w pkt 9 opisu poddziałania w SZOOP RPO WŁ na lata 2014-
2020 

5 000 000 € 
(ok. 21 389 000 

PLN 

Instytucja Pośrednicząca 
(Centrum Obsługi 
Przedsiębiorcy) 

www.cop.lodzkie.pl  

Łódzkie Planowany termin 
ogłoszenia naboru: 
II kwartał 2019 
 
planowany termin 
rozpoczęcia 
składania wniosków: 
czerwiec 2019 

Działanie 2.3.1 
Inwestycje w MŚP 

Typ projektu wskazany w pkt 9 opisu poddziałania w SZOOP RPO WŁ na lata 2014-
2020 

8 000 000 € 
(ok. 34 223 000 

PLN 

Instytucja Pośrednicząca 
(Centrum Obsługi 
Przedsiębiorcy) 

www.cop.lodzkie.pl  

Harmonogram z dn. 22.03.2019 
Małopolska termin 

naboru: 
30.04 - 24.10.2019 

Poddziałanie 
1.2.1. Projekty 
badawczo - 
rozwojowe 
przedsiębiorstw 
Typ projektu A. 
Projekty 
obejmujące 
badania 
przemysłowe i 
prace 
rozwojowe albo 
prace 
rozwojowe 
 

Kto może składać wnioski? 

 przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,  

 konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, 
reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo,  

 konsorcja przedsiębiorstw z udziałem: 
- jednostek naukowych, 
- uczelni, w tym spółek celowych uczelni, 
- organizacji pozarządowych, 
- instytucji otoczenia biznesu reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest 
przedsiębiorstwo. 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 
W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące 
realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii 
demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac 
B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia. 

W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie: 
1) nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest 

prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania 
innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej 
technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z 
indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa, 

2) przygotowanie prototypów doświadczalnych, 
3) tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych, 

83 423 672,92 
zł 

Link do konkursu: 
http://www.rpo.ma
lopolska.pl/skorzyst
aj/nabory/poddzial

anie-1-2-1--
projekty-badawczo-

--rozwojowe-
przedsiebiorstw-
typ-projektu-a--

projekty-
obejmujace-

badania-
przemyslowe-i-

prace-rozwojowe-
albo-prace-

rozwojowe---rpmp-
01-02-01-ip-01-12-

012-19 
 

http://www.cop.lodzkie.pl/
http://www.cop.lodzkie.pl/
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-1--projekty-badawczo---rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-a--projekty-obejmujace-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-albo-prace-rozwojowe---rpmp-01-02-01-ip-01-12-012-19
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-1--projekty-badawczo---rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-a--projekty-obejmujace-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-albo-prace-rozwojowe---rpmp-01-02-01-ip-01-12-012-19
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-1--projekty-badawczo---rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-a--projekty-obejmujace-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-albo-prace-rozwojowe---rpmp-01-02-01-ip-01-12-012-19
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-1--projekty-badawczo---rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-a--projekty-obejmujace-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-albo-prace-rozwojowe---rpmp-01-02-01-ip-01-12-012-19
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-1--projekty-badawczo---rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-a--projekty-obejmujace-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-albo-prace-rozwojowe---rpmp-01-02-01-ip-01-12-012-19
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-1--projekty-badawczo---rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-a--projekty-obejmujace-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-albo-prace-rozwojowe---rpmp-01-02-01-ip-01-12-012-19
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-1--projekty-badawczo---rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-a--projekty-obejmujace-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-albo-prace-rozwojowe---rpmp-01-02-01-ip-01-12-012-19
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-1--projekty-badawczo---rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-a--projekty-obejmujace-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-albo-prace-rozwojowe---rpmp-01-02-01-ip-01-12-012-19
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-1--projekty-badawczo---rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-a--projekty-obejmujace-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-albo-prace-rozwojowe---rpmp-01-02-01-ip-01-12-012-19
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-1--projekty-badawczo---rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-a--projekty-obejmujace-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-albo-prace-rozwojowe---rpmp-01-02-01-ip-01-12-012-19
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-1--projekty-badawczo---rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-a--projekty-obejmujace-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-albo-prace-rozwojowe---rpmp-01-02-01-ip-01-12-012-19
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-1--projekty-badawczo---rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-a--projekty-obejmujace-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-albo-prace-rozwojowe---rpmp-01-02-01-ip-01-12-012-19
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-1--projekty-badawczo---rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-a--projekty-obejmujace-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-albo-prace-rozwojowe---rpmp-01-02-01-ip-01-12-012-19
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-1--projekty-badawczo---rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-a--projekty-obejmujace-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-albo-prace-rozwojowe---rpmp-01-02-01-ip-01-12-012-19
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-1--projekty-badawczo---rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-a--projekty-obejmujace-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-albo-prace-rozwojowe---rpmp-01-02-01-ip-01-12-012-19
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-1--projekty-badawczo---rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-a--projekty-obejmujace-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-albo-prace-rozwojowe---rpmp-01-02-01-ip-01-12-012-19
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-1--projekty-badawczo---rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-a--projekty-obejmujace-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-albo-prace-rozwojowe---rpmp-01-02-01-ip-01-12-012-19
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4) walidacja danego rozwiązania, 
5) uruchomienie pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac 

rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia 
skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, 
obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której 
zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa, 

6) wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności 
gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego). 

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w Rozdziale 2 Regulaminu 
konkursu. 

Małopolska termin 
naboru: 
30.04 -  18.06.2019 

Poddziałanie 
1.2.2. 
Infrastruktura 
badawczo - 
rozwojowa 
przedsiębiorstw 
 

Kto może składać wnioski? 

 przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa; 

 konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, 
reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo; 

 konsorcja przedsiębiorstw z udziałem: 
-       jednostek naukowych 
-       uczelni, w tym spółek celowych uczelni, 
-       organizacji pozarządowych, 
-       instytucji otoczenia biznesu reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest 
przedsiębiorstwo. 
 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 
W ramach konkursu wspierane będą inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu 
infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, służące 
uruchamianiu lub rozszerzaniu działalności laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych 
przedsiębiorstw, bądź też tworzeniu lub rozwijaniu centrów badawczo-rozwojowych w 
przedsiębiorstwach. Elementem wspieranych inwestycji może być infrastruktura 
przeznaczona do badania jakości wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo produktów, 
procesów lub usług na potrzeby własne lub dla innych podmiotów. 
 
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 100 000 PLN. 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 50 000 000 PLN. 

38 831 400,00 

zł 
Link do konkursu: 

http://www.rpo.ma
lopolska.pl/skorzyst
aj/nabory/poddzial

anie-1-2-2--
infrastruktura-

badawczo---
rozwojowa-

przedsiebiorstw---
rpmp-01-02-02-ip-

01-12-013-19 
 

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-2--infrastruktura-badawczo---rozwojowa-przedsiebiorstw---rpmp-01-02-02-ip-01-12-013-19
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-2--infrastruktura-badawczo---rozwojowa-przedsiebiorstw---rpmp-01-02-02-ip-01-12-013-19
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-2--infrastruktura-badawczo---rozwojowa-przedsiebiorstw---rpmp-01-02-02-ip-01-12-013-19
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-2--infrastruktura-badawczo---rozwojowa-przedsiebiorstw---rpmp-01-02-02-ip-01-12-013-19
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-2--infrastruktura-badawczo---rozwojowa-przedsiebiorstw---rpmp-01-02-02-ip-01-12-013-19
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-2--infrastruktura-badawczo---rozwojowa-przedsiebiorstw---rpmp-01-02-02-ip-01-12-013-19
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-2--infrastruktura-badawczo---rozwojowa-przedsiebiorstw---rpmp-01-02-02-ip-01-12-013-19
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-2--infrastruktura-badawczo---rozwojowa-przedsiebiorstw---rpmp-01-02-02-ip-01-12-013-19
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-2--infrastruktura-badawczo---rozwojowa-przedsiebiorstw---rpmp-01-02-02-ip-01-12-013-19
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-2--infrastruktura-badawczo---rozwojowa-przedsiebiorstw---rpmp-01-02-02-ip-01-12-013-19


Województ
wo 

Nabór Działanie Opis działania Alokacja 
dodatkowe 
informacje 

 
Małopolska planowany termin 

rozpoczęcia 
składania wniosków: 
maj 2019 

Poddziałanie 3.4.3 
Dotacje dla MŚP - 
wczesna faza 
rozwoju 

A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP 
funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce 

23 818 850,00 Małopolskie 
Centrum 

Przedsiębiorczości  

Harmonogram z dn. 21.01.2019 
Mazowieckie 
 

Brak naborów 
    

Harmonogram z dn. 08.04.2019 
 
Opolskie 

planowany termin 
rozpoczęcia 
składania wniosków: 
grudzień 2019 

Działanie 1.1 
Innowacje 
w 
przedsiębiorstwach 

1. Budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu 
rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.  

2. Finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych 
elementów tj.:  

 badań naukowych i przemysłowych,  

 prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych),  

 linii pilotażowych,  

 działań w zakresie wczesnej walidacji produktów,  

 zaawansowanych zdolności produkcyjnych,  

 pierwszej produkcji.  
3. Wdrożenie wyników prac B+R powstałych w związku z realizacją projektu (dotyczy MSP). 

14 720 000,00 zł  
ocrg.opolskie.pl  

Harmonogram z dn. 26.03.2019 
Podkarpackie termin 

naboru: 
30.04 -  14.08.2019 

Działanie 
1.2 Badania 
przemysłowe, 
prace rozwojowe 
oraz ich 
wdrożenia 
 
typ projektu  
Prace B+R 

Na co można otrzymać dofinansowanie 
W ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ 
projektu: Prace B+R dofinansowaniu podlegają projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące 
fazę badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, w tym opracowanie prototypów, 
demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub 
ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków 
rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne 
produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. 
 

Kto może składać wnioski o dofinansowanie 
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa spełniające 
warunki określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020 
oraz Regulaminie konkursu. 
 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 200 000 PLN 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 75 000 000 PLN 

60 mln zł Link do 
konkursu: 

https://www.rpo.po
dkarpackie.pl/index.

php/nabory-
wnioskow/2197-1-2-

badania-
przemyslowe-prace-
rozwojowe-oraz-ich-

wdrozenia-typ-
projektu-prace-b-r-
nr-naboru-rppk-01-

02-00-iz-00-18-0012-
19 

https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2197-1-2-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-oraz-ich-wdrozenia-typ-projektu-prace-b-r-nr-naboru-rppk-01-02-00-iz-00-18-0012-19
https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2197-1-2-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-oraz-ich-wdrozenia-typ-projektu-prace-b-r-nr-naboru-rppk-01-02-00-iz-00-18-0012-19
https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2197-1-2-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-oraz-ich-wdrozenia-typ-projektu-prace-b-r-nr-naboru-rppk-01-02-00-iz-00-18-0012-19
https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2197-1-2-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-oraz-ich-wdrozenia-typ-projektu-prace-b-r-nr-naboru-rppk-01-02-00-iz-00-18-0012-19
https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2197-1-2-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-oraz-ich-wdrozenia-typ-projektu-prace-b-r-nr-naboru-rppk-01-02-00-iz-00-18-0012-19
https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2197-1-2-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-oraz-ich-wdrozenia-typ-projektu-prace-b-r-nr-naboru-rppk-01-02-00-iz-00-18-0012-19
https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2197-1-2-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-oraz-ich-wdrozenia-typ-projektu-prace-b-r-nr-naboru-rppk-01-02-00-iz-00-18-0012-19
https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2197-1-2-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-oraz-ich-wdrozenia-typ-projektu-prace-b-r-nr-naboru-rppk-01-02-00-iz-00-18-0012-19
https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2197-1-2-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-oraz-ich-wdrozenia-typ-projektu-prace-b-r-nr-naboru-rppk-01-02-00-iz-00-18-0012-19
https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2197-1-2-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-oraz-ich-wdrozenia-typ-projektu-prace-b-r-nr-naboru-rppk-01-02-00-iz-00-18-0012-19
https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2197-1-2-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-oraz-ich-wdrozenia-typ-projektu-prace-b-r-nr-naboru-rppk-01-02-00-iz-00-18-0012-19
https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2197-1-2-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-oraz-ich-wdrozenia-typ-projektu-prace-b-r-nr-naboru-rppk-01-02-00-iz-00-18-0012-19
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Podkarpackie planowany termin 

rozpoczęcia 
składania wniosków: 
październik 2019 

Podziałanie 1.4.1 
Dotacje 
bezpośrednie 

Rozwój MŚP 
Uszczegółowienie typów projektów zgodnie z zapisami SZOOP 

100 mln zł ZWP 

Harmonogram z dn. 27.03.2019 
Podlaskie  planowany termin 

rozpoczęcia 
składania wniosków: 
październik 2019 
 
planowany termin 
zakończenia naboru: 
grudzień 2019 

1.3 Wspieranie 
inwestycji w 
przedsiębiorstwach 

Wdrażanie innowacji w sektorze produkcyjnym. 40 000 000 zł UMWP 

Harmonogram z dn. 30.11.2018 
Pomorskie 
 

Brak naboru     

Harmonogram z dn. 29.03.2019 
Śląskie planowany termin 

rozpoczęcia 
składania wniosków: 
lipiec 2019. 

Działanie 1.2. 
Badania, rozwój i 
innowacje w 
przedsiębiorstwach 

1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach 
służącego ich działalności innowacyjnej.  
2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach. 

 

60 mln zł 

 
SCP 

Śląskie  planowany termin 
rozpoczęcia 
składania wniosków: 
wrzesień 2019 

Działanie 1.2. 
Badania, rozwój i 
innowacje w 
przedsiębiorstwach 

 
3. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach. 

35 mln zł SCP 

Harmonogram z dn. 06.03.2019 
Świętokrzyskie planowany termin 

rozpoczęcia 
składania wniosków: 
II kwartał 2019 

Działanie 2.5 
Wsparcie 
inwestycyjne 
sektora MŚP  

 

W ramach działania przewiduje się następujące rodzaje projektów:  

 
1. Dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem 
nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z 
działalnością gospodarczą, wprowadzeniem innowacji produktowych, technologicznych i/lub 
organizacyjnych.  
2. Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w sposobie 
świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych  
nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R. 

50 mln zł.  

Harmonogram z dn. 25.03.2019 
Warmińsko-
Mazurskie 

Termin naboru: 
30.04 – 28.06 2019 

1.2.1 Działalność 
B+R 
przedsiębiorstw 

Kto może składać wnioski? 

 Przedsiębiorstwa (MŚP i duże), 

 Grupy przedsiębiorstw (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja) – MŚP i duże; 

8 629 200 zł Link do konkursu: 
https://rpo.warmia.
mazury.pl/artykul/5
420/poddzialanie-

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5420/poddzialanie-121-dzialalnosc-br-przedsiebiorstw-konkurs-nr-rpwm010201-ip03-28-00119
https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5420/poddzialanie-121-dzialalnosc-br-przedsiebiorstw-konkurs-nr-rpwm010201-ip03-28-00119
https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5420/poddzialanie-121-dzialalnosc-br-przedsiebiorstw-konkurs-nr-rpwm010201-ip03-28-00119
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 Konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy 

czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo. 

W niniejszym Poddziałaniu dopuszczalne jest aplikowanie o środki przez duże przedsiębiorstwa, pod 
warunkiem wykazania przez beneficjenta mechanizmu zapewnienia dyfuzji wyników prowadzonej 
działalności badawczo-rozwojowej do gospodarki regionu oraz zapewnienia, że wkład finansowy z 
funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium 
UE. 

Przewidziane do wsparcia typy projektów: 
1. Wsparcie infrastruktury B+R tj. stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-

rozwojowego w postaci: działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz 
tworzenie centrów badawczo-rozwojowych. 

Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych, w tym 
opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie, walidację 
nowych lub ulepszonych produktów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków 
rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalanie techniczne 
produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt nie jest jeszcze określony), w tym inwestycje w 
rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub 
unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo 

1. zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej (np. inwestycje w linie pilotażowe, 
urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy demonstracji, walidacji, testowania jako element 
większego projektu B+R). 

W ramach typu 2 możliwe będzie dofinansowanie kompleksowych działań zmierzających 
do uzyskania praw wyłącznych do wytworzonych/uzyskanych w ramach projektu własnych 
rozwiązań technologicznych, zakończone uzyskaniem tych praw. 

Wsparcie nie obejmuje produkcji masowej ani działalności  handlowej. Zakłada się, że dofinansowanie 
uzyskać będą mogły przedsięwzięcia obejmujące pierwszą produkcję poprzedzoną wcześniejszymi 
etapami (prace rozwojowe, faza demonstracji, walidacji)[1]. Projekty dotyczące wyłącznie pierwszej 
produkcji nie będą kwalifikowane. Wyłącznie w przypadku MŚP (nie dotyczy dużych przedsiębiorstw) 
obok prac badawczo-rozwojowych elementem projektu realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 
może być wdrożenie wyników tych prac, przy czym komponent wdrożeniowy musi stanowić mniejszość 
całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. 

Projekty dotyczące wyłącznie pierwszej produkcji nie będą kwalifikowane. 

Maksymalne dofinansowanie do 85%.  

121-dzialalnosc-br-
przedsiebiorstw-

konkurs-nr-
rpwm010201-ip03-

28-00119 
 

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5420/poddzialanie-121-dzialalnosc-br-przedsiebiorstw-konkurs-nr-rpwm010201-ip03-28-00119#_ftn1
https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5420/poddzialanie-121-dzialalnosc-br-przedsiebiorstw-konkurs-nr-rpwm010201-ip03-28-00119
https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5420/poddzialanie-121-dzialalnosc-br-przedsiebiorstw-konkurs-nr-rpwm010201-ip03-28-00119
https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5420/poddzialanie-121-dzialalnosc-br-przedsiebiorstw-konkurs-nr-rpwm010201-ip03-28-00119
https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5420/poddzialanie-121-dzialalnosc-br-przedsiebiorstw-konkurs-nr-rpwm010201-ip03-28-00119
https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5420/poddzialanie-121-dzialalnosc-br-przedsiebiorstw-konkurs-nr-rpwm010201-ip03-28-00119
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Warmińsko-
Mazurskie  

planowany termin 
rozpoczęcia 
składania wniosków: 
listopad 2019 

1.2.1 
Działalność B+R 
przedsiębiorstw 

Typ 1. Wsparcie infrastruktury B+R tj. stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza 
badawczo-rozwojowego w postaci: działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym 
laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych. 

Typ 2. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, (badań przemysłowych i/lub prac 
rozwojowych), w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości 
niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury 
badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności 
badawczo-rozwojowej (np. inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i sprzęt niezbędny 
do fazy demonstracji, walidacji, testowania jako element większego projektu B+R). 

W ramach typu 2 możliwe będzie dofinansowanie kompleksowych działań 
zmierzających do uzyskania praw wyłącznych do wytworzonych/uzyskanych w ramach 
projektu własnych rozwiązań technologicznych, zakończone uzyskaniem tych praw. 

1 732 280,00 
zł 

WMARR 

Harmonogram z dn. 12.04.2019 
Wielkopolskie Brak naborów 

 
    

Harmonogram z dn. 12.04.2019 
Zachodniopom
orskie 

planowany termin 
oogłoszenia: 
30.04.2019 
 
planowany termin 
naboru: 
03.06 -  29.11.2019 

1.1 Projekty 
badawczo- 
rozwojowe 
przedsiębiorstw 

typ projektów 2 (wraz z komponentem wdrożeniowym; w rundach co 3 miesiące) 12 mln  € UMWZ 

Zachodniopom
orskie  

planowany termin 
oogłoszenia: 
28.06.2019 
 
planowany termin 
naboru: 
01.08 – 30.09.2019 

1.1 Projekty 
badawczo- 
rozwojowe 
przedsiębiorstw 

typ projektów 1 10 mln zł UMWZ 
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PROGRAMY OGÓLNOKRAJOWE  

Harmonogram z dn. 04.02.2019 
POIR  ogłoszenie 

konkursu  
28 lutego 2019  
 
Nabór: 
01.04 – 01.07 
2019  

1.1.1 
 
Badania 
przemysłowe i 
prace rozwojowe 
realizowane przez 
przedsiębiorstwa 
 

MŚP i duże 

Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub 
eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców i 
konsorcja 
 
 
 
 

 1 050 mld  zł Link do konkursu: 
https://www.ncbr.gov.pl/prog

ramy/fundusze-
europejskie/poir/konkursy/ko

nkurs-21112019-szybka-
sciezka/aktualnosci/aktualnos

ci-szczegoly/news/szybka-
sciezka-ogloszenie-konkursu-

nr-21112019-54771/ 

POIR  ogłoszenie 
konkursu  
14 sierpnia 2019  
 
Nabór: 
16.09 – 16.12  
2019  

1.1.1 
 
Badania 
przemysłowe i 
prace rozwojowe 
realizowane przez 
przedsiębiorstwa 
 

MŚP i duże 

Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub 
eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców i 
konsorcja 
 
 
 
 

 1 100 mld  zł  
 

POIR ogłoszenie 
konkursu  
18 lutego 2019  
 
Nabór: 
20.03 – 28.11  
2019 

Działanie 2.3.2 
Bony na innowacje 
dla MŚP 

Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla MŚP realizowanych przez jednostki 
naukowe, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług). 
Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej związanej z 
wdrożeniem innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej), będącej 
przedmiotem usługi zleconej jednostce naukowej w ramach poddziałania 2.3.2 
(komponent inwestycyjny). 

70 mln 
 
 
 
 
 
 

Link do konkursu: 
https://www.poir.gov.pl/

nabory/1-44/ 

POIR ogłoszenie 
konkursu  
18 marca 2019  
 
Nabór: 
17.04 – 07.01  
2019 

Działanie 2.3.2 
Bony na innowacje 
dla MŚP 

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację inwestycji początkowej związanej z 
wdrożeniem w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy innowacji technologicznej 
(produktowej lub procesowej) będącej przedmiotem opracowania w ramach I etapu 
poddziałania 2.3.2 POIR. 

20 mln 
 
 
 
 
 

Link do konkursu: 
https://www.poir.gov.pl/

nabory/1-52/ 

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-21112019-szybka-sciezka/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/szybka-sciezka-ogloszenie-konkursu-nr-21112019-54771/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-21112019-szybka-sciezka/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/szybka-sciezka-ogloszenie-konkursu-nr-21112019-54771/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-21112019-szybka-sciezka/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/szybka-sciezka-ogloszenie-konkursu-nr-21112019-54771/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-21112019-szybka-sciezka/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/szybka-sciezka-ogloszenie-konkursu-nr-21112019-54771/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-21112019-szybka-sciezka/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/szybka-sciezka-ogloszenie-konkursu-nr-21112019-54771/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-21112019-szybka-sciezka/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/szybka-sciezka-ogloszenie-konkursu-nr-21112019-54771/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-21112019-szybka-sciezka/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/szybka-sciezka-ogloszenie-konkursu-nr-21112019-54771/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-21112019-szybka-sciezka/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/szybka-sciezka-ogloszenie-konkursu-nr-21112019-54771/
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-44/
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-44/
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-52/
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-52/
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POIR ogłoszenie 
konkursu  
31 stycznia 2019  
 
Nabór: 
04.03 – 31.05  
2019 

2.3.5 Design dla 
przedsiębiorców 

Wsparcie udzielane MŚP (z wyłączeniem przedsiębiorców z Makroregionu Polski 
Wschodniej) na realizację projektów, których celem jest rozwój 
przedsiębiorstwawnioskodawcy poprzez opracowanie nowego projektu 
wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony 
produkt (wyrób lub usługa). 

50 mln zł Link do konkursu: 
https://www.funduszeeu
ropejskie.gov.pl/nabory/

23-proinnowacyjne-
uslugi-dla-

przedsiebiorstw-235-
design-dla-

przedsiebiorcow-2/ 
POIR 

 
 
 
 

ogłoszenie 
konkursu  
20 lutego 2019  
 
Nabór: 
25.03 – 8.05 
2019 

3.2.1 Badania na 
rynek 

Wsparcie projektów MŚP, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R 
przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do 
uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla 
KIS.  

850 mln zł Link do konkursu: 
https://www.poir.gov.pl/

nabory/1-46/ 
 

POIR 
 
 
 
 

ogłoszenie 
konkursu  
30 sierpnia 2019  
 
Nabór: 
1.10 – 31.10 
2019 

3.2.1 Badania na 
rynek 

Wsparcie projektów MŚP, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R 
przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do 
uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla 
KIS.  

Alokacja 
będzie 

określona w 
późniejszym 

terminie 

 
 

 

 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-235-design-dla-przedsiebiorcow-2/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-235-design-dla-przedsiebiorcow-2/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-235-design-dla-przedsiebiorcow-2/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-235-design-dla-przedsiebiorcow-2/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-235-design-dla-przedsiebiorcow-2/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-235-design-dla-przedsiebiorcow-2/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-235-design-dla-przedsiebiorcow-2/
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-46/
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-46/

