
1

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego1 Warszawa, 28 marca 2011 r.

PodziaPodziałł dodatkowych dodatkowych śśrodkrodkóów z KRW i DT w w z KRW i DT w 
obszarze Badania i Rozwobszarze Badania i Rozwóój Technologiczny, j Technologiczny, 

Innowacje, PrzedsiInnowacje, Przedsięębiorczobiorczośćść

0,0031,09%11 500 000,00Ogółem

10,81%4 000 000,00
Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i 
przedsiębiorczości w MŚP09

15,21%5 625 000,00Inne inwestycje w przedsiębiorstwa08

0,00

5,07%1 875 000,00

Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną
badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw 
przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

07

lubelskie

0,0015,00%6 757 395,00Ogółem

0,0015,00%6 757 395,00Inne inwestycje w przedsiębiorstwa08kujawsko-
pomorskie

-39 262 898,000,000,00Ogółem

0,000,00Inne inwestycje w przedsiębiorstwa08

0,000,00
Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup 
przedsiębiorstw05

0,000,00

Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, 
między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego 
rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami 
regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowy

03

-39 262 898,00

0,000,00

Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i 
szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz 
specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

02

dolnośląskie

Realokacje 
wpływające 
na kat. 1-9 

(euro)

% do 
całości 

dodatkowy
ch 

środków

Kwota z 
KRW i DT 

(euro)
Kategorie interwencjiRPO

BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

0,0031,09%11 500 000,00Ogółem

10,81%4 000 000,00
Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i 
przedsiębiorczości w MŚP09

15,21%5 625 000,00Inne inwestycje w przedsiębiorstwa08

0,00

5,07%1 875 000,00

Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną
badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw 
przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

07

lubelskie

0,0015,00%6 757 395,00Ogółem

0,0015,00%6 757 395,00Inne inwestycje w przedsiębiorstwa08kujawsko-
pomorskie

-39 262 898,000,000,00Ogółem

0,000,00Inne inwestycje w przedsiębiorstwa08

0,000,00
Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup 
przedsiębiorstw05

0,000,00

Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, 
między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego 
rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami 
regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowy

03

-39 262 898,00

0,000,00

Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i 
szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz 
specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

02

dolnośląskie

Realokacje 
wpływające 
na kat. 1-9 

(euro)

% do 
całości 

dodatkowy
ch 

środków

Kwota z 
KRW i DT 

(euro)
Kategorie interwencjiRPO

BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego2 Warszawa, 28 marca 2011 r.

PodziaPodziałł dodatkowych dodatkowych śśrodkrodkóów z KRW i DT w w z KRW i DT w 
obszarze Badania i Rozwobszarze Badania i Rozwóój Technologiczny, j Technologiczny, 

Innowacje, PrzedsiInnowacje, Przedsięębiorczobiorczośćść

0,0038,18%15 137 504,00Ogółem

11,75%4 657 694,00Inne inwestycje w przedsiębiorstwa08

8,81%3 493 270,00

Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów 
przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów 
zarządzania środowiskiem, wdrożenie i stosowanie/użytkowanie 
technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrożenie czystych 
technolog

06

8,81%3 493 270,00

Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, 
między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego 
rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami 
regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowy

03

0,00

8,81%3 493 270,00

Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i 
szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz 
specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

02

łódzkie

0,0025,45%14 044 585,00Ogółem

6,94%3 830 341,00
Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i 
przedsiębiorczości w MŚP09

9,26%5 107 122,00Inne inwestycje w przedsiębiorstwa08

0,00

9,26%5 107 122,00
Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup 
przedsiębiorstw05

lubuskie

Realokacje 
wpływające 
na kat. 1-9 

(euro)

% do 
całości 

dodatkowy
ch 

środków

Kwota z 
KRW i DT 

(euro)
Kategorie interwencjiRPO

BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

0,0038,18%15 137 504,00Ogółem

11,75%4 657 694,00Inne inwestycje w przedsiębiorstwa08

8,81%3 493 270,00

Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów 
przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów 
zarządzania środowiskiem, wdrożenie i stosowanie/użytkowanie 
technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrożenie czystych 
technolog

06

8,81%3 493 270,00

Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, 
między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego 
rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami 
regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowy

03

0,00

8,81%3 493 270,00

Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i 
szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz 
specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

02

łódzkie

0,0025,45%14 044 585,00Ogółem

6,94%3 830 341,00
Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i 
przedsiębiorczości w MŚP09

9,26%5 107 122,00Inne inwestycje w przedsiębiorstwa08

0,00

9,26%5 107 122,00
Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup 
przedsiębiorstw05

lubuskie

Realokacje 
wpływające 
na kat. 1-9 

(euro)

% do 
całości 

dodatkowy
ch 

środków

Kwota z 
KRW i DT 

(euro)
Kategorie interwencjiRPO

BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ



2

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego3 Warszawa, 28 marca 2011 r.

PodziaPodziałł dodatkowych dodatkowych śśrodkrodkóów z KRW i DT w w z KRW i DT w 
obszarze Badania i Rozwobszarze Badania i Rozwóój Technologiczny, j Technologiczny, 

Innowacje, PrzedsiInnowacje, Przedsięębiorczobiorczośćść

0,0028,77%18 500 000,00Ogółem

9,33%6 000 000,00
Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i 
przedsiębiorczości w MŚP09

3,11%2 000 000,00Inne inwestycje w przedsiębiorstwa08

7,00%4 500 000,00
Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup 
przedsiębiorstw05

5,44%3 500 000,00
Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP (w tym 
dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)04

0,00

3,89%2 500 000,00

Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i 
szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz 
specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

02

opolskie

0,0026,01%9 651 653,00Ogółem

7,15%2 651 653,00Inne inwestycje w przedsiębiorstwa08

5,39%2 000 000,00

Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną
badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw 
przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

07

0,00

13,47%5 000 000,00
Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup 
przedsiębiorstw05

mazowieckie

0,0011,96%7 845 182,00Ogółem

6,62%4 345 182,00Inne inwestycje w przedsiębiorstwa08 0,00

5,34%3 500 000,00

Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i 
szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz 
specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

02

małopolskie

Realokacje 
wpływające 
na kat. 1-9 

(euro)

% do 
całości 

dodatkowy
ch 

środków

Kwota z 
KRW i DT 

(euro)
Kategorie interwencjiRPO

BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

0,0028,77%18 500 000,00Ogółem

9,33%6 000 000,00
Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i 
przedsiębiorczości w MŚP09

3,11%2 000 000,00Inne inwestycje w przedsiębiorstwa08

7,00%4 500 000,00
Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup 
przedsiębiorstw05

5,44%3 500 000,00
Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP (w tym 
dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)04

0,00

3,89%2 500 000,00

Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i 
szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz 
specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

02

opolskie

0,0026,01%9 651 653,00Ogółem

7,15%2 651 653,00Inne inwestycje w przedsiębiorstwa08

5,39%2 000 000,00

Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną
badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw 
przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

07

0,00

13,47%5 000 000,00
Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup 
przedsiębiorstw05

mazowieckie

0,0011,96%7 845 182,00Ogółem

6,62%4 345 182,00Inne inwestycje w przedsiębiorstwa08 0,00

5,34%3 500 000,00

Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i 
szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz 
specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

02

małopolskie

Realokacje 
wpływające 
na kat. 1-9 

(euro)

% do 
całości 

dodatkowy
ch 

środków

Kwota z 
KRW i DT 

(euro)
Kategorie interwencjiRPO

BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego4 Warszawa, 28 marca 2011 r.

PodziaPodziałł dodatkowych dodatkowych śśrodkrodkóów z KRW i DT w w z KRW i DT w 
obszarze Badania i Rozwobszarze Badania i Rozwóój Technologiczny, j Technologiczny, 

Innowacje, PrzedsiInnowacje, Przedsięębiorczobiorczośćść

0,000,00%0,00Ogółem

0,000,00%0,00
śląskie

pomorskie

4 561 549,0067,43%24 500 000,00Ogółem

5,50%2 000 000,00
Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i 
przedsiębiorczości w MŚP09

45,41%16 500 000,00Inne inwestycje w przedsiębiorstwa08

13,76%5 000 000,00
Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup 
przedsiębiorstw05

1,38%500 000,00

Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, 
między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego 
rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami 
regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowy

03

4 561 549,00

1,38%500 000,00

Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i 
szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz 
specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

02

podlaskie

1 698 780,0018,30%11 436 255,00Ogółem

18,30%11 436 255,00Inne inwestycje w przedsiębiorstwa08 1 698 780,00

0,00%0,00
Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup 
przedsiębiorstw05

podkarpackie

Realokacje 
wpływające na 
kat. 1-9 (euro)

% do całości 
dodatkowych 
środków

Kwota z 
KRW i DT 

(euro)
Kategorie interwencjiRPO

BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

0,000,00%0,00Ogółem

0,000,00%0,00
śląskie

pomorskie

4 561 549,0067,43%24 500 000,00Ogółem

5,50%2 000 000,00
Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i 
przedsiębiorczości w MŚP09

45,41%16 500 000,00Inne inwestycje w przedsiębiorstwa08

13,76%5 000 000,00
Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup 
przedsiębiorstw05

1,38%500 000,00

Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, 
między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego 
rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami 
regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowy

03

4 561 549,00

1,38%500 000,00

Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i 
szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz 
specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

02

podlaskie

1 698 780,0018,30%11 436 255,00Ogółem

18,30%11 436 255,00Inne inwestycje w przedsiębiorstwa08 1 698 780,00

0,00%0,00
Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup 
przedsiębiorstw05

podkarpackie

Realokacje 
wpływające na 
kat. 1-9 (euro)

% do całości 
dodatkowych 
środków

Kwota z 
KRW i DT 

(euro)
Kategorie interwencjiRPO

BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ



3

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego5 Warszawa, 28 marca 2011 r.

PodziaPodziałł dodatkowych dodatkowych śśrodkrodkóów z KRW i DT w w z KRW i DT w 
obszarze Badania i Rozwobszarze Badania i Rozwóój Technologiczny, j Technologiczny, 

Innowacje, PrzedsiInnowacje, Przedsięębiorczobiorczośćść

21,64%143 258 697,00Ogółem: kwota z KRW i DT oraz realokacje

-34 303 701,0026,82%177 562 398,00Ogółem

0,0062,11%17 000 000,00Ogółem

51,15%14 000 000,00Inne inwestycje w przedsiębiorstwa08 0,00

10,96%3 000 000,00

Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną
badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie 
przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i 
przedsiębiorstwa itp.)

07

zachodniopomorskie

-1 301 132,0012,55%7 500 000,00Ogółem

-1 301 132,0012,55%7 500 000,00Inne inwestycje w przedsiębiorstwa08
wielkopolskie

0,0072,96%24 812 859,00Ogółem

44,11%15 000 000,00Inne inwestycje w przedsiębiorstwa08

14,15%4 812 859,00

Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną
badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie 
przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i 
przedsiębiorstwa itp.)

07

0,00

14,70%5 000 000,00
Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i 
grup przedsiębiorstw05

warmińsko-
mazurskie

0,0020,30%8 876 965,00Ogółem

5,80%2 536 276,00
Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i 
przedsiębiorczości w MŚP09 0,00

14,50%6 340 689,00

Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i 
szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz 
specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

02

świętokrzyskie

Realokacje 
wpływające 
na kat. 1-9 

(euro)

% do 
całości 

dodatkowy
ch 

środków

Kwota z KRW 
i DT (euro)Kategorie interwencjiRPO

BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

21,64%143 258 697,00Ogółem: kwota z KRW i DT oraz realokacje

-34 303 701,0026,82%177 562 398,00Ogółem

0,0062,11%17 000 000,00Ogółem

51,15%14 000 000,00Inne inwestycje w przedsiębiorstwa08 0,00

10,96%3 000 000,00

Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną
badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie 
przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i 
przedsiębiorstwa itp.)

07

zachodniopomorskie

-1 301 132,0012,55%7 500 000,00Ogółem

-1 301 132,0012,55%7 500 000,00Inne inwestycje w przedsiębiorstwa08
wielkopolskie

0,0072,96%24 812 859,00Ogółem

44,11%15 000 000,00Inne inwestycje w przedsiębiorstwa08

14,15%4 812 859,00

Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną
badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie 
przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i 
przedsiębiorstwa itp.)

07

0,00

14,70%5 000 000,00
Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i 
grup przedsiębiorstw05

warmińsko-
mazurskie

0,0020,30%8 876 965,00Ogółem

5,80%2 536 276,00
Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i 
przedsiębiorczości w MŚP09 0,00

14,50%6 340 689,00

Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i 
szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz 
specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

02

świętokrzyskie

Realokacje 
wpływające 
na kat. 1-9 

(euro)

% do 
całości 

dodatkowy
ch 

środków

Kwota z KRW 
i DT (euro)Kategorie interwencjiRPO

BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ


