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 PROGRAMY KRAJOWE   |  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Sektorowe programy 
B+R PBSE  
 Działanie 1.2  

NABÓR 2 października 2017 – 15 stycznia 2018

ALOKACJA 120 000 000 zł

TYP  
PROJEKTÓW

projekty B+R realizowane przez przedsiębiorstwa w zakresie badań  
przemysłowych i prac rozwojowych w obszarze sektora elektroenerge-
tycznego; elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe

DLA KOGO przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw

Wsparcie inwestycji 
w infrastrukturę B+R 

przedsiębiorstw   
 Działanie 2.1  

NABÓR 20 listopada 2017 – 19 stycznia 2018

ALOKACJA 460 000 000 zł

TYP  
PROJEKTÓW

tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe – inwe-
stycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, 
która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz 
tworzenia innowacyjnych produktów i usług

DLA KOGO przedsiębiorstwa

Proinnowacyjne usługi 
IOB dla MŚP 
 Poddziałanie 2.3.1  

NABÓR 10 sierpnia 2017 – 28 lutego 2018
ETAP 3: 1 grudnia 2017 – 31 stycznia 2018

ALOKACJA 45 000 000 zł 

TYP  
PROJEKTÓW

wsparcie usług proinnowacyjnych, dotyczących aktywności badawczo-
-rozwojowej lub innowacyjnej MŚP, świadczonych przez akredytowane 
instytucje otoczenia biznesu

DLA KOGO małe i średnie przedsiębiorstwa

Bony na innowacje  
dla MŚP  

 Poddziałanie 2.3.2  

NABÓR 8 czerwca 2017 – 8 lutego 2018
ETAP 4: 11 grudnia 2017 – 8 lutego 2018

ALOKACJA 65 000 000 zł

TYP  
PROJEKTÓW

wsparcie usług badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu: a) 
nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszo-
nej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego; b) nowej lub 
znacząco ulepszonej usługi 

DLA KOGO małe i średnie przedsiębiorstwa

* Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków we wskazanym terminie, a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy projektów. 
Ocena wszystkich wniosków złożonych w danym etapie zostanie przeprowadzona  na zasadach i w terminach wskazanych w regulaminie. 

>>  więcej informacji

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs6122017pbse/
https://www.poir.gov.pl/nabory/21-wsparcie-inwestycji-w-infrastrukture-br-przedsiebiorstw-4/
http://www.poir.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-231-proinnowacyjne-uslugi-iob-dla-msp-2/
http://www.poir.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-232-bony-na-innowacje-dla-msp-2/#Finanse
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs6122017pbse/
http://www.poir.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-231-proinnowacyjne-uslugi-iob-dla-msp-2/
http://www.poir.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-232-bony-na-innowacje-dla-msp-2/#Finanse
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Badania na rynek   
 Poddziałanie 3.2.1  

NABÓR 5 września 2017 – 28 lutego 2018
ETAP 4: 1 stycznia – 28 lutego 2018

ALOKACJA 750 000 000 zł

TYP  
PROJEKTÓW

wsparcie projektów polegających na wdrożeniu przez przedsiębiorcę 
wyników prac B+R, zrealizowanych samodzielnie bądź na zlecenie, pro-
wadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszo-
nych produktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem dofinansowania są 
wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub prace rozwojowe

DLA KOGO małe i średnie przedsiębiorstwa

Badania na rynek  
– konkurs dedykowany 

projektom 
zlokalizowanym w 
miastach średnich   

 Poddziałanie 3.2.1  

NABÓR 5 września 2017 – 28 lutego 2018
ETAP 4: 1 stycznia – 28 lutego 2018

ALOKACJA 400 000 000 zł

TYP  
PROJEKTÓW

wsparcie projektów polegających na wdrożeniu przez przedsiębiorcę 
wyników prac B+R, zrealizowanych samodzielnie bądź na zlecenie, 
prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco 
ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem dofinansowania 
są wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub prace rozwojowe

DLA KOGO małe i średnie przedsiębiorstwa

Strategiczne  
programy badawcze  

dla gospodarki      
 Poddziałanie 4.1.1  

NABÓR 30 października 2017 – 12 stycznia 2018

ALOKACJA 50 000 000 zł

TYP  
PROJEKTÓW

projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo 
same prace rozwojowe, w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia pn. „BRIK 
– Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej” (program wsparcia 
realizowany wspólnie przez NCBR i PKP PLK S.A.)

DLA KOGO konsorcja, w których skład wchodzą co najmniej jedna jednostka nauko-
wa i jedno przedsiębiorstwo albo dwie jednostki naukowe

Strategiczne programy 
badawcze dla gospodarki 

Wspólnego Przedsięwzięcie 
z Województwem Lubelskim 

w obszarze technologii 
fotonicznych     

 Poddziałanie 4.1.1  

NABÓR 29 grudnia 2017 – 1 marca 2018

ALOKACJA 20 000 000 zł

TYP  
PROJEKTÓW

projekty obejmujące badania przemysłowe, dotyczące rozwoju 
technologii fotonicznych. Projekt musi dotyczyć wyłącznie jednego 
z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.

DLA KOGO
konsorcja składające się z co najmniej jednej jednostki naukowej oraz co 
najmniej jednego przedsiębiorstwa (wymóg uczestnictwa w konsorcjum 
co najmniej jednego podmiotu z siedzibą w województwie lubelskim).

http://www.poir.gov.pl/nabory/32-wsparcie-wdrozen-wynikow-prac-br-321-badania-na-rynek-3/#Finanse
http://www.poir.gov.pl/nabory/32-wsparcie-wdrozen-wynikow-prac-br-321-badania-na-rynek-4/
http://www.poir.gov.pl/nabory/41-badania-naukowe-i-prace-rozwojowe-411-strategiczne-programy-badawcze-dla-gospodarki-1/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs24112017/
http://www.poir.gov.pl/nabory/32-wsparcie-wdrozen-wynikow-prac-br-321-badania-na-rynek-3/#Finanse
http://www.poir.gov.pl/nabory/32-wsparcie-wdrozen-wynikow-prac-br-321-badania-na-rynek-4/
http://www.poir.gov.pl/nabory/41-badania-naukowe-i-prace-rozwojowe-414-projekty-aplikacyjne-2/
https://www.polskawschodnia.gov.pl/nabory/14-wzor-na-konkurencje-i-etap-2017/
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 PROGRAMY KRAJOWE    |  Program Operacyjny Polska Wschodnia

Wzór na konkurencję   
 Działanie 1.4  

II etap działania

NABÓR 1 czerwca – 31 maja 2018 
ETAP 8: 1 stycznia – 31 stycznia 2018

ALOKACJA 250 000 000 zł 

TYP  
PROJEKTÓW

II etap działania – wdrożenie w firmie strategii wzorniczej opracowanej
w ramach I etapu działania

DLA KOGO
małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terytorium 
makroregionu Polski Wschodniej, które prawidłowo zrealizowały projekt 
w ramach I etapu działania

https://www.polskawschodnia.gov.pl/nabory/14-wzor-na-konkurencje-2/
https://www.polskawschodnia.gov.pl/nabory/14-wzor-na-konkurencje-2/
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 PROGRAMY REGIONALNE    |  RPO Łódzkie

Infrastruktura B+R 
przedsiębiorstw     

 Poddziałanie 1.2.1  

NABÓR 9 stycznia – 28 maja 2018 
ETAP 1: 9 stycznia – 23 lutego 2018

ALOKACJA 84 012 000 zł

TYP  
PROJEKTÓW

inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury 
badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności 
innowacyjnej przedsiębiorstwa

DLA KOGO przedsiębiorcy, konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorstwa

Projekty B+R 
przedsiębiorstw      

 Poddziałanie 1.2.2  

NABÓR 9 stycznia – 28 lutego 2018 
ETAP 1: 9 stycznia – 31 stycznia 2018

ALOKACJA 84 012 000 zł

TYP  
PROJEKTÓW

przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac roz-
wojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego 
produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu

DLA KOGO przedsiębiorstwa, konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorstwa

 

Internacjonalizacja 
przedsiębiorstw –

Modele biznesowe MŚP     
 Poddziałanie 2.2.1  

NABÓR 29 grudnia 2017 – 9 lutego 2018

ALOKACJA 16 997 200 zł

TYP  
PROJEKTÓW

wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawi-
cieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych 
lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór 
partnerów biznesowych na rynku docelowym. Działania muszą wynikać 
ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa 

DLA KOGO małe i średnie przedsiębiorstwa

   |  RPO Małopolskie

Infrastruktura 
badawczo-rozwojowa 

przedsiębiorstw    
 Poddziałanie 1.2.2  

NABÓR 31 grudnia 2017 – 30 stycznia 2018

ALOKACJA 84 864 000 zł

TYP  
PROJEKTÓW

projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, 
działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w 
przedsiębiorstwach

DLA KOGO przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem MŚP

http://www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/858-1-2-inwestycje-przedsiebiorstw-w-badania-i-innowacje-1-2-1-infrastruktura-b-r-przedsiebiorstw-06-12-2017-r
http://www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/859-1-2-inwestycje-przedsiebiorstw-w-badania-i-innowacje-1-2-2-projekty-b-r-przedsiebiorstw-06-12-2017-r
http://www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/803-2-2-internacjonalizacja-przedsiebiorstw-2-2-1-modele-biznesowe-msp-31-08-2017-r
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-2--infrastruktura-badawczo---rozwojowa-przedsiebiorstw---rpmp-01-02-02-ip-01-12-116-17
http://www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/801-2-1-otoczenie-biznesu-2-1-2-profesjonalizacja-uslug-biznesowych-30-08-2017-r
http://www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/804-2-3-zwiekszenie-konkurencyjnosci-msp-2-3-1-innowacje-w-msp-31-08-2017-r
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-3-3-2--aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp---rpmp-03-03-02-ip-01-12-075-17
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-3-3-2--aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp---rpmp-03-03-02-ip-01-12-075-17
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 PROGRAMY REGIONALNE  |  RPO Mazowieckie

Działalność 
badawczo-rozwojowa 

przedsiębiorstw  
 Działanie 1.2  

NABÓR 30 października 2017 – 10 stycznia 2018

ALOKACJA 21 299 000 zł

TYP  
PROJEKTÓW

projekty B+R przedsiębiorstw w obszarach innych niż inteligentne spe-
cjalizacje regionu, z wyłączeniem przedsięwzięć mających na celu rozwój 
istniejącej technologii

DLA KOGO przedsiębiorstwa, powiązania kooperacyjne

   |  RPO Śląskie

Innowacje w MŚP     
 Działanie 3.2  

NABÓR 29 grudnia 2017 – 7 lutego 2018

ALOKACJA 66 883 087,81 zł

TYP  
PROJEKTÓW

wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych 
– rozwój/rozbudowa przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje 
w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu 
wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług

DLA KOGO małe i średnie przedsiębiorstwa

   |  RPO Wielkopolskie

Wzmocnienie 
potencjału 

innowacyjnego 
przedsiębiorstw 

Wielkopolski      
 Działanie 1.2  

NABÓR 29 grudnia 2017 – 2 lutego 2018

ALOKACJA 150 000 000 zł

TYP  
PROJEKTÓW

 - stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego 
w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) 
oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych;

 - prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysło-
wych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii 
demonstracyjnej;

 - wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyni-
ków badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektual-
nej (w tym zakup wyników prac B+R)

DLA KOGO
przedsiębiorstwa, grupy przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw 
i jednostek naukowych, uczelni (w tym spółek celowych uczelni) lub 
organizacji pozarządowych

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-proces-eksperymentowania-i-poszukiwania-nisz-rozwojowych-i-innowacyjnych-konkurs-nieprofilowany-rpma-01-02-00-ip-01-14-069-17/
https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/296
http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/240
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-3-3-2--aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp---rpmp-03-03-02-ip-01-12-075-17
http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1510-1-2-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-oraz-ich-wdrozenia-typ-projektu-infrastruktura-b-r-nr-naboru-rppk-01-02-00-iz-00-18-006-17
http://scp-slask.pl/lsi/nabor/245
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 PROGRAMY REGIONALNE  |  RPO Zachodniopomorskie

Projekty badawczo 
– rozwojowe 

przedsiębiorstw      
 Działanie 1.1  

NABÓR 2 stycznia – 2 marca 2018

ALOKACJA 47 018 050,56 zł

TYP  
PROJEKTÓW

projekty B+R przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w 
działalności gospodarczej. Przedsięwzięcia podejmowane w branżach 
wskazanych w regulaminie konkursu lub branżach bezpośrednio z nimi 
powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości, realizowane na 
rzecz wzmacniania inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego

DLA KOGO
przedsiębiorstwa, partnerstwa naukowo-przemysłowe (nie więcej niż 4 
podmioty), składające się z co najmniej jednego przedsiębiorstwa i co 
najmniej jednej jednostki naukowej

Rozwój 
infrastruktury B+R w 
przedsiębiorstwach       

 Działanie 1.2  

NABÓR 2 stycznia – 2 marca 2018

ALOKACJA 22 603 950,72 zł 

TYP  
PROJEKTÓW

inwestycje w infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw podejmowane w 
obszarze inteligentnych specjalizacji lub branżach bezpośrednio z nimi 
powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości, realizowane na 
rzecz wzmacniania inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego

DLA KOGO przedsiębiorstwa

Materiał przygotowany w oparciu o informacje zawarte na stronach internetowych instytucji zarządzających 
poszczególnymi programami operacyjnymi, na dzień 9 stycznia 2018 r.

http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/11-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-2-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-wraz-z-przygotowaniem-do#toc-finanse
http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/12-rozwoj-infrastruktury-br-w-przedsiebiorstwach-typ-projektu-1-tworzenie-i-rozwoj-infrastruktury-br-w-przedsiebiorstwach
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/2613/poddzialanie-121-dzialalnosc-br-przedsiebiorstw
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/2618/poddzialanie-132-firmy-w-poczatkowej-fazie-rozwoju-%E2%80%93-schemat-b
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