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1. PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014–2020  
 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

PROGRAMY OPERACYJNE 2014–2020
W ramach perspektywy finansowej UE Polska wykorzystuje ponad 82 mld EUR środków unijnych z budżetu polityki spójności.
 
 31,3 mld € >  16 Regionalnych Programów Operacyjnych 
 27,4 mld €  >  PO Infrastruktura i Środowisko 
 8,6 mld € >  PO Inteligentny Rozwój 
 4,7 mld € >  PO Wiedza Edukacja Rozwój 
 2,2 mld € >  PO Polska Cyfrowa 
 2 mld € >  PO Polska Wschodnia 
 0,7 mld € >  Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 
 0,7 mld € >  PO Pomoc Techniczna

 
W każdym Programie Operacyjnym zaplanowano bezpośrednie lub pośrednie wsparcie przedsiębiorców, jednak najszerszą 
ofertę dla firm zawierają programy: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 
realizowanych samodzielnie przez każde województwo. 

Przedsiębiorcy otrzymują pomoc publiczną w wielu różnych formach. Najczęściej są to bezzwrotne dotacje (zaliczki, refun-
dacja wydatków) lub zwrotne instrumenty finansowe (kredyty, pożyczki preferencyjne oraz poręczenia). 

PRIORYTETOWE OBSZARY WSPARCIA
Jednym z głównych celów, jakie chce osiągnąć Unia Europejska, finansując projekty realizowane w państwach członkowskich 
w latach 2014–2020, jest rozwój innowacji oraz działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw prowadzącej do innowacji. 

Innowacja oraz działalność innowacyjna mogą być rozumiane jako opracowanie albo wdrożenie nowego lub znacząco udosko-
nalonego produktu – wyrobu lub usługi – lub procesu, nowej metody marketingowej lub organizacyjnej1. Innowację można 
odnosić do poziomu:

 – przedsiębiorstwa – kiedy firma wdraża produkt, proces – rozumiany jako metoda wytwarzania – czy metodę organizacyjną lub 
marketingową nową dla firmy, ale znaną już na rynku, 

 – regionu / kraju – kiedy innowacja jest nieznana na rynku, na którym firma działa, ale funkcjonuje poza nim,
 – świata – kiedy nowość pojawia się po raz pierwszy na rynku światowym. 

 
W konkursach dla przedsiębiorców organizowanych w latach 2014–2020 najczęściej stawiany jest wymóg, aby innowacja 
dotyczyła produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu i stanowiła nowość na poziomie regionu (województwa) lub kraju. Rzadziej 
niż we wcześniejszych latach wsparcie udzielane jest na innowacje na poziomie firmy. 

W przewodniku zostanie omówiona oferta wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dostępna w programach: 
PO Inteligentny Rozwój, PO Polska Wschodnia, Regionalne Programy Operacyjne w następujących obszarach: 

PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE (B+R) – dofinansowanie projektów zakładających prowadzenie badań przemysło-
wych oraz prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych zmierzających do opracowania nowych technologii/produktów/
usług i procesów lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących technologii/produktów/usług i procesów;

1 Podręcznik Oslo. „Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju”, Urząd 
Statystyczny Wspólnot Europejskich, 2005
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INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ (B+R) – wsparcie na stworzenie lub rozwój istniejącego 
zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstwa;

WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC B+R W PRZEDSIĘBIORSTWIE – dofinansowanie projektów mających na celu wdrożenie 
do działalności gospodarczej wyników prac B+R opracowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwo lub zakupionych od pod-
miotu zewnętrznego, np. współpracującej z firmą jednostki naukowej. Projekty wdrożeniowe powinny prowadzić do innowacji 
– opracowania nowych lub znacząco ulepszonych produktów/technologii/usług;

WDROŻENIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE – wsparcie rozwoju MŚP poprzez inwestycje, niekoniecznie związane z wdro-
żeniem wyników prac B+R, mające na celu wdrożenie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych.

Na końcu przewodnika znajduje się również przegląd schematów wsparcia w zakresie efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

FORMY WSPARCIA 
W latach 2014–2020 oferta funduszy europejskich dla przedsiębiorców jest bardzo zróżnicowana. Najwięcej firm interesuje 
się dotacjami, jednak programy operacyjne oferują znacznie więcej form wsparcia. 

DOTACJE – przedsiębiorca otrzymuje część kwoty potrzebnej do realizacji projektu. To, jak duża jest to część, zależy od 
różnych czynników, np. od wielkości firmy, lokalizacji przedsięwzięcia, rodzaju prowadzonych prac B+R. W każdym przypadku 
firma musi wnieść tzw. wkład własny. Najczęściej dotacja przekazywana jest w formie refundacji, czyli po poniesieniu całego 
wydatku przez przedsiębiorcę, na podstawie złożonego przez niego wniosku o płatność, w którym udokumentowane są 
wydatki. Część instytucji udzielających dotacji umożliwia ubieganie się o zaliczkę. 

POŻYCZKI, PORĘCZENIA – udzielane przez pośredników finansowych, czyli przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe funk-
cjonujące na poziomie regionalnym. W przypadku pożyczek, warunki ich udzielania są z założenia preferencyjne w porównaniu z 
ofertą komercyjną. Mogą mieć niższe oprocentowanie i stawiać mniej rygorystyczne wymagania w zakresie zdolności kredytowej. 
Niektóre fundusze pożyczkowe rezygnują z dodatkowych opłat za rozpatrzenie wniosku lub prowizji. Większość funduszy pożycz-
kowych posiada ofertę skierowaną zarówno do przedsiębiorców, jak i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Poręczenia mają ułatwić przedsiębiorcom dostęp do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych oraz poży-
czek na prowadzenie własnej firmy. Fundusze poręczeniowe oferują poręczenia zobowiązań finansowych dla przedsiębiorców, 
którzy posiadają zdolność kredytową, ale nie posiadają wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń. 

INSTRUMENTY KAPITAŁOWE – adresowane głównie do start-upów, czyli młodych firm, prowadzących prace B+R lub opie-
rających swoją działalność na innowacyjnych pomysłach. W ich przypadku inwestor dostarcza firmie kapitału na rozwój w 
zamian za określoną część udziałów. Taka forma finansowania, oprócz kapitału, zapewnia dostęp do kontaktów biznesowych 
inwestora, jego wiedzy i doświadczenia. Instrumenty kapitałowe oferują m.in. fundusze typu venture, sieci aniołów biznesu 
czy fundusze kapitału zalążkowego.

INKUBACJA/ AKCELERACJA – wsparcie osób, które chcą rozwijać własny biznes, świadczone przez wyspecjalizowane 
instytucje otoczenia biznesu (np. inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, platformy startowe). Wsparcie może 
obejmować mentoring, coaching, udostępnianie przestrzeni lokalowej, usługi prawne, księgowe i inne specjalistyczne usługi 
wynikające z zapotrzebowania danego start-upu (np. usługi technologiczne, inżynierskie, wzornicze, marketingowe czy praw-
ne). Część instytucji oferuje młodym przedsiębiorcom, którzy po okresie inkubacji przedstawią dobre koncepcje biznesowe, 
wsparcie finansowe na uruchomienie firmy. 

USŁUGI SZKOLENIOWE i DORADZTWO – przedsiębiorcy zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji swoich i pracowników 
lub poszukujący profesjonalnego doradztwa mogą skorzystać ze wsparcia polegającego na pokryciu części kosztów takich 
usług. Środki na ten cel dostępne są przede wszystkim w instytucjach regionalnych, które mogą ustalać własne szczegółowe 
zasady, w tym kryteria dostępu, minimalne lub maksymalne kwoty przypadające na firmę lub wskazywać pracowników, 
których udział będzie preferowany (np. osoby o najniższych kwalifikacjach, niepełnosprawni), i finansowane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS). Jedynymi regionami, w których nie przewidziano finansowania usług szkoleniowych z EFS, są 
Mazowsze i Pomorze. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z dofinasowania usług szkoleniowych lub doradztwa z EFS, 
niezależnie od lokalizacji, powinni wybierać usługę szkoleniową lub doradczą przez Bazę Usług Rozwojowych. 
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Poza ofertą dostępną w Bazie Usług Rozwojowych w perspektywie 2014–2020 funkcjonują też projekty szkoleniowe i do-
radcze ukierunkowane na wybrane zagadnienia, np. partnerstwo publiczno-prywatne czy zamówienia publiczne, w których 
mogą brać udział przedsiębiorcy. 

Ponadto firmy MŚP zainteresowane wdrażaniem innowacji technologicznych mogą skorzystać z usług proinnowacyjnych 
– usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji, świadczonych przez akredytowane przez Minister-
stwo Rozwoju instytucje otoczenia biznesu. 

2. STATUS MMŚP

Intensywność wsparcia UE zależy m.in. od wielkości przedsiębiorstwa. Dlatego przedsiębiorcy, którzy starają się o fundusze 
unijne, muszą określić, do jakiej kategorii firm należą: dużych, średnich, małych czy mikro.

Dla wielu przedsiębiorców prawidłowe określenie statusu firmy nie jest łatwe, ponieważ poza kryteriami dotyczącymi licz-
by zatrudnionych (kryterium zatrudnieniowe) i obrotów rocznych lub sum bilansowych (kryterium finansowe) trzeba brać 
pod uwagę jej powiązania osobowe i kapitałowe. W przypadku przedsiębiorstw partnerskich, określając wartości kryteriów 
zatrudnieniowego i finansowego dla badanej firmy, trzeba uwzględniać, proporcjonalnie do udziału w kapitale lub głosach, 
odpowiednie dane firm partnerskich. W przypadku przedsiębiorstw powiązanych należy dodać 100% danych przedsiębiorstw 
powiązanych do wartości kryteriów zatrudnieniowego i finansowego badanej firmy.

Niewłaściwe określenie statusu jest błędem, który może skutkować koniecznością zwrotu przyznanych środków (np. jeśli 
wsparcie w konkretnym konkursie lub działaniu jest przeznaczone wyłącznie dla MŚP, a przedsiębiorstwo, które je uzyskało, 
okazało się dużą firmą). Dlatego przedsiębiorcy powinni na tę kwestię zwrócić szczególną uwagę.
Poniżej przedstawiamy zasady oraz metodologię ustalania statusu danego przedsiębiorstwa zgodnie z europejskimi regula-
cjami na perspektywę finansową 2014–2020.

 DOTACJE

Prowadzenie prac B+R 

Zakup wyników prac B+R lub zlecenie realizacji  
prac B+R jednostce naukowej

Rozwój infrastruktury do prowadzenia prac B+R

Ochrona własności intelektualnej, patenty

Informatyzacja, ICT

Ekspansja, rynki zagraniczne 

Inwestycje rozwojowe firm, w tym wdrożenie B+R

2014-2020   :   B+R I INNOWACJE – FORMY WSPARCIA W PIGUŁCE 

 INSTRUMENTY FINANSOWE

Start-upy – wejścia kapitałowe, anioły biznesu, VC

Pożyczki – rozwój, inwestycje

Pożyczki – ekspansja, rynki zagraniczne

Pożyczki – ICT

Gwarancje, poręczenia

 USŁUGI

Usługi proinnowacyjne świadczone  
przez instytucje otoczenia biznesu

FINANSOWANIE PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH I INNOWACJI   AKTUALIZACJA  
Przewodnik po ofercie programów operacyjnych 2014–2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

6  

https://www.mr.gov.pl/media/43379/Wykaz_v_8_31_08_2017.xlsx
https://www.mr.gov.pl/media/43379/Wykaz_v_8_31_08_2017.xlsx


SEKTOR MMŚP MIKRO MAŁY

< 10 < 50

≤ 2 mln EUR ≤ 10 mln EUR

≤ 2 mln EUR ≤ 10 mln EUR

ZATRUDNIENIE  
ŚREDNIOROCZNE

WARUNEK FINANSOWY

Niezbędne jest tutaj określenie zależności pomiędzy przedsiębiorstwami. Przy ustalaniu relacji pomiędzy przed-
siębiorstwami powinno się rozważyć nie tylko kapitał, ale również inne związki z firmami. Jeżeli inny właściciel 
posiada w analizowanym przedsiębiorstwie:

 – mniej niż 25% kapitału lub głosów – nie ma obowiązku agregacji danych;
 – pomiędzy 25% a 50 % kapitału lub głosów (przedsiębiorstwa partnerskie) – należy dodać proporcjonalną 

wartość danych przedsiębiorstwa partnerskiego do procentowego udziału w kapitale lub w głosach. Warto 
zauważyć, że przedsiębiorstwo można kwalifikować jako samodzielne, nawet jeśli inwestorzy (publiczne kor-
poracje inwestycyjne, spółki venture capital, osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych prowadzące regularną 
działalność inwestycyjną w oparciu o venture capital, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie (tzw. 
„anioły biznesu”), pod warunkiem że całkowita kwota inwestycji tych inwestorów w jedno przedsiębiorstwo nie 
przekroczy 1 250 000 EUR; uczelnie wyższe lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk; inwestorzy insty-
tucjonalni, w tym fundusze rozwoju regionalnego; niezależne władze lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 
milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000) osiągnęli lub przekroczyli pułap 25 %, pod warunkiem 
że nie są oni powiązani.

 – ponad 50% kapitału/ głosów lub pośrednio/bezpośrednio angażuje się w zarządzanie przedsiębiorstwem 
(przedsiębiorstwa powiązane) – należy dodać 100% danych przedsiębiorstw powiązanych do wartości ana-
lizowanego przedsiębiorstwa.

OBRÓT ROCZNY

SUMA BILANSOWA

2.a

2.b

oraz jednocześnie co najmniej jeden z poniższych warunków finansowych

Do powyższych progów dolicza się zgodnie ze szczegółowymi zasadami wielkości uzyskiwane  
przez podmioty partnerskie lub powiązane.

Należy również pamiętać, że: 
 – jeżeli dwa podmioty są powiązane ze sobą pośrednio poprzez inne przedsiębiorstwo/a (np. spółki siostry powiązane 

przez spółkę matkę), należy je traktować jako powiązane, a tym samym uwzględniać wzajemne wartości zgodnie 
z powyższymi zasadami,

 – w przedsiębiorstwie, które przekroczyło lub spadło poniżej wskazanych poziomów zatrudnienia i danych finan-
sowych, uzyskanie lub utrata statusu MMŚP następuje tylko wówczas, jeżeli taka sytuacja utrzyma się w ciągu 
dwóch kolejnych okresów obrachunkowych. Zasada ta jednak nie ma zastosowania w przypadku, gdy przekroczenie 
wskazanych pułapów następuje w wyniku zmiany struktury właścicielskiej badanego podmiotu (np. przejęcia przez 
dużą spółkę), wówczas utrata statusu następuje w dniu zmiany struktury własności. 

Status MMŚP posiadają firmy spełniające poniższe kryterium zatrudnienia

lub

1

2

3

ŚREDNI

< 250

≤ 50 mln EUR

≤ 43 mln EUR

Podstawa prawna
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
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3. POMOC PUBLICZNA

W projektach współfinansowanych ze środków UE pojawiają się zarówno koszty kwalifikowane, jak również niekwalifi-
kowane. Kosztami kwalifikowanymi są te koszty, które mogą zostać dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, zgodnie 
z zasadami obwiązującymi w danym programie operacyjnym czy konkursie. Kosztami niekwalifikowanymi są zaś te, których 
UE nie współfinansuje. Na przykład dla przedsiębiorców, którzy mają prawną możliwość odzyskania podatku VAT, VAT jest 
takim  kosztem niekwalifikowalnym. 

Dofinansowaniem nazywamy środki finansowe wypłacone przez instytucję udzielającą wsparcia, stanowiące odpowied-
ni udział procentowy wszystkich kosztów kwalifikowalnych projektu Te środki stanowią jednocześnie pomoc publiczną 
dla przedsiębiorcy (m.in. w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na działalność badawczą, rozwojową i inno-
wacyjną, o których mowa poniżej).

Pomoc publiczna dystrybuowana jest wg zasad określonych zarówno w przepisach unijnych, jak i krajowych, a które mogą 
zależeć np. od przeznaczenia pomocy, charakteru odbiorcy, miejsca, w którym jest udzielana.

Przedsiębiorcy ubiegający się o fundusze unijne będą mieli najczęściej do czynienia z regułami udzielania wsparcia obowiązu-
jącymi w dwóch, zdefiniowanych w Rozporządzeniu nr 651/20142, głównych schematach dystrybucji pomocy, tj.: 

I.  REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA, w ramach której udzielane jest wsparcie na przedsięwzięcia 
inwestycyjne obejmujące np. zakup maszyn i urządzeń.

II.  POMOC NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ, ROZWOJOWĄ I INNOWACYJNĄ, w ramach której dostępne 
jest dofinansowanie na projekty badawczo-rozwojowe.

 
Najważniejsze zasady udzielania wsparcia obowiązujące w ww. schematach wynikają z przepisów europejskich i są wspólne dla 
wszystkich działań/ konkursów wymienionych w przewodniku. Do wspólnych zasad można zaliczyć m.in. definicje takie jak: 
definicja MŚP, definicja przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji czy definicja inwestycji początkowej i rozpoczęcia 
prac oraz zasady trwałości projektu, reguły dotyczące określania intensywności pomocy w zależności od jej przeznaczenia. 

Szczegółowe zasady dotyczące poszczególnych programów operacyjnych uregulowane są w aktach prawa krajowego oraz 
dokumentach programowych. W związku z tym, w zależności od konkretnego instrumentu wsparcia, te szczegółowe zasa-
dy mogą się różnić. Do takich szczegółowych zasad należą przede wszystkim kryteria wyboru projektów, które w każdym 
konkursie czy naborze określają, kto może ubiegać się o wsparcie i jakie warunki musi spełnić, np. w zakresie doświadczenia, 
personelu czy poziomu innowacyjności rezultatów. 

2 Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r, uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.)

Projekt

Koszty 
kwalifikowane

Dofinansowanie Wkład własny Wkład własny

Koszty  
niekwalifikowane

(VAT, pozostałe  
koszty projektu)
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REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA
Regionalna pomoc inwestycyjna oznacza pomoc przyznawaną na inwestycję początkową lub inwestycję początkową na 
rzecz nowej działalności gospodarczej. Pierwsza kategoria odnosi się do inwestycji polegających zarówno na rozwoju dotych-
czasowej działalności, jak i rozpoczęciu nowej. Druga dotyczy inwestycji, które muszą polegać na rozpoczęciu działalności 
dotychczas nieprowadzonej w danym zakładzie ani niepodobnej do działalności dotychczas prowadzonej.

KATEGORIE INWESTYCJI

Inwestycja początkowa oznacza inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z: 
 – założeniem nowego zakładu, 
 – zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, 
 – dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub 
 – zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

 
Istnieje również dodatkowy specyficzny rodzaj inwestycji początkowej polegającej na nabyciu aktywów należących do za-
kładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty w sytuacji, kiedy zakup by nie nastąpił. Wskazany zakup aktywów 
musi być realizowany przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą, jednocześnie wyklucza się nabycie wyłącznie akcji lub 
udziałów przedsiębiorstwa.

Inwestycja początkowa na rzecz nowej działalności gospodarczej oznacza: 
 – inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu lub z dywer-

syfikacją działalności zakładu, pod warunkiem że nowa działalność, która ma być prowadzona, nie jest taka sama jak działalność 
poprzednio prowadzona w danym zakładzie ani podobna to takiej działalności; 

 – nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby nie został nabyty, i który jest 
nabywany przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą, pod warunkiem że nowa działalność, która ma być prowadzona z 
wykorzystaniem nabytych aktywów, nie jest taka sama jak działalność prowadzona w zakładzie przed nabyciem ani podobna to 
takiej działalności.

INTENSYWNOŚĆ POMOCY

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej maksymalna dopuszczalna intensywność wsparcia jest wyznaczona oddzielnie 
dla każdego województwa zgodnie z mapą pomocy regionalnej (patrz wykres poniżej). Mapa przedstawia wartości adekwatne 
dla dużych firm.

Mikro i małym przedsiębiorcom przysługuje prawo do zwiększenia wskazanych tam limitów o 20 punktów procentowych, a 
średnim firmom o 10 punktów procentowych. Należy zaznaczyć, że o intensywności pomocy regionalnej decyduje lokalizacja 
projektu, a nie lokalizacja przedsiębiorstwa.
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POMOC NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ
Szeroki strumień środków unijnych płynących do polskich przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014–2020 skierowa-
ny jest na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej (B+R). Wsparcie tego rodzaju przedsięwzięć, jako obarczonych więk-
szym ryzykiem niż projekty inwestycyjne, jest obecnie priorytetem pomocy publicznej. Projekty B+R co do zasady zmierzają 
do opracowania nowego/ ulepszonego produktu, usługi lub technologii w celu osiągnięcia zakładanych efektów i wskaźników. 

RODZAJE PRAC B+R

Badania podstawowe – zdobycie nowej wiedzy o podstawowych zjawiskach i obserwowanie faktów bez wymogu praktycz-
nego ich zastosowania lub użytkowania – zazwyczaj koszty te nie są ponoszone przez przedsiębiorstwa, a w przypadku, kiedy 
będą częścią projektu, to nie stanowią one wtedy kosztów kwalifikowanych.

Badania przemysłowe – zdobycie nowej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania oraz wprowadzania znaczących ulep-
szeń w nowych produktach, procesach i usługach. 

Prace rozwojowe – nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystanie dostępnej wiedzy, umiejętności i technologii do pla-
nowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów i usług (w tym: prototypy, 
linie pilotażowe i demonstracyjne).

W większości przypadków programy wsparcia dostępne w latach 2014–2020 oferują dofinansowanie na badania przemy-
słowe i prace rozwojowe. Są to działania na tzw. poziomie gotowości technologicznej trzecim oraz wyższych (do 9). Poziomy 
gotowości technologii (ang. TRL – Technology Readiness Levels) to 9-stopniowy wskaźnik służący do określania, na jakim etapie 
rozwoju jest dana technologia. 

Z reguły dostępne instrumenty wsparcia nie przewidują finansowania badań podstawowych (poziomy gotowości technolo-
gicznej 1–2)3. 

3 Poziom Gotowości Technologicznej (z ang. Technology Readiness Level – TRL) – wskaźnik określający, na jakim poziomie zaawansowania znaj-
duje się rozwiązanie będące przedmiotem projektu. Ocena gotowości technologii służy do zapewnienia dokładnej identyfikacji zrealizowanych 
dotychczas prac oraz określenia dalszych działań zmierzających do komercjalizacji ocenianej technologii

MAPA POMOCY REGIONALNEJ  
DLA PRZEDSIĘBIORSTW

MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO  +20% 

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO       +10% 

mazowieckie
ciechanowsko-płocki

35%ostrołęcko-siedlecki

radomski

Warszawa 15%
Warszawa (od 2018) 10%
warszawski wschodni 35%
warszawski zachodni 20%

zachodnio- 
-pomorskie

 35% 

lubuskie
 35% 

pomorskie
 35% 

kujawsko- 
-pomorskie

 35% 

wielkopolskie
 25% 

dolnośląskie
 25% 

opolskie
 35% 

małopolskie
 35% 

śląskie
 25% 

warmińsko- 
-mazurskie

 50% 
podlaskie

 50% 

lubelskie
 50% 

podkarpackie
 50% 

świętokrzyskie
 35% 

łódzkie
 35% 

mazowieckie 
(tabela)
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Stopień  
w skali TRL GŁÓWNE ZAŁOŻENIA FAZA TECHNOLOGICZNA

9 Uruchomiono produkcję na skalę przemysłową na podstawie opracowanej technologii Produkcja w warunkach komercyjnych

8 Zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii

Demonstracja produktu
7 Dokonano demonstracji technologii w warunkach zbliżonych do operacyjnych

6 Dokonano demonstracji technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych

5 Technologię zweryfikowano w środowisku zbliżonym do rzeczywistego

4 Zweryfikowano technologię w warunkach laboratoryjnych

Badanie technologiczne3 Technologia została potwierdzona analitycznie i eksperymentalnie

2 Określono koncepcję technologii

1 Zaobserwowano podstawowe zasady danego zjawiska Badanie podstawowe

 badania przemysłowe  prace rozwojowe

Wszystkie projekty B+R muszą zawierać element prac rozwojowych. W praktyce oznacza to, że efektem końcowym pro-
jektu powinien być produkt gotowy do komercjalizacji, czyli wprowadzenia na rynek, a więc na jednym z ostatnich poziomów 
gotowości technologicznej.

INTENSYWNOŚĆ POMOCY

W ramach pomocy na działalność badawczo-rozwojową dopuszczalna intensywność wsparcia jest jednolita dla obszaru całego 
kraju i zależy od rodzaju prac podlegających dofinansowaniu (tj. badania przemysłowe lub prace rozwojowe) oraz od rozmiarów 
przedsiębiorstwa. Dodatkowo przedsiębiorcy realizujący projekty B+R mogą mieć możliwość uzyskania premii w wysokości 
15 punktów procentowych przy zapewnieniu w ramach projektu skutecznej współpracy, np. z wybraną jednostką naukową, 
lub szerokiego rozpowszechniania wyników badań, np. poprzez ich publikację w czasopismach branżowych lub naukowych. 
Szczegółowo warunki dotyczące maksymalnych progów dopuszczalnej intensywności wsparcia zostały przedstawione poniżej.

Należy pamiętać, że bez względu na rozmiar przedsiębiorstwa oraz spełnienie wskazanych warunków intensywność otrzy-
manego wsparcia nie może przekroczyć 80%.

DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO  50%     25% 

MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO  70%     45% 

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO  60%     35% 

POZIOMY DOFINANSOWANIA badania przemysłowe prace rozwojowe

 +15  premii

WARUNKI ZWIĘKSZENIA DOFINANSOWANIA DLA WSZYSTKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

• Skuteczna współpraca co najmniej między  
2 niepowiązanymi firmami

• Skuteczna współpraca między przedsiębiorcą  
a jednostką naukową

• Wyniki projektu są szeroko rozpowszechnione

%
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4. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

W zależności od tego, czy przedsięwzięcie ma charakter czysto inwestycyjny, czy badawczo-rozwojowy, różne będą nie tylko 
programy, w ramach których będzie można otrzymać dofinansowane, ale również rodzaje wydatków, które będą stanowiły 
koszty kwalifikowane, tj. te, które w części będą pokryte ze środków publicznych. W tabeli przedstawiony został przykła-
dowy katalog kosztów kwalifikowanych zarówno dla projektów badawczych, jak i dla inwestycji. Wskazany katalog kosztów 
kwalifikowanych w poszczególnych programach może odbiegać od poniższego zestawienia.

W tabeli do przykładowych kosztów kwalifikowanych przyporządkowane zostały także przewidywane rezultaty projektu.

PROJEKT INWESTYCYJNY 
Regionalna pomoc  
inwestycyjna

PROJEKT B+R 
Pomoc na działalność badawczą,  
rozwojową i innowacyjną

Koszty  › Prace budowlane
 › Zakup gruntów
 › Rozbudowa lub modernizacja istniejących środków 

trwałych
 › Zakup lub wytworzenie środków trwałych (również 

używany sprzęt w przypadku MŚP)
 › Zakup wartości niematerialnych i prawnych
 › Leasing środków trwałych (raty leasingowe w okresie 

kwalifikowania)

 › Wynagrodzenie personelu badawczego
 › Amortyzacja aparatury wykorzystywanej w projekcie
 › Zakup elementów prototypu, linii demonstracyjnych 

i pilotażowych
 › Leasing sprzętów wykorzystywanych w projekcie 

(odpowiedni udział % raty leasingowej, w zależności 
od zaangażowania)

 › Wynajem sprzętu badawczego
 › Usługi zewnętrzne
 › Koszty operacyjne
 › Koszty ogólne

 › Zakup wartości niematerialnych i prawnych
 › VAT (tylko dla beneficjentów, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania VAT w przyszłości)

Dodatkowe 
komponenty

 › Szkolenia
 › Promocja
 › Biznesplan / Studium wykonalności
 › Dokumentacja projektowa i środowiskowa

Rezultaty 
projektu

 › Materialne (nowe, ulepszone produkty)
 › Wdrożone technologie
 › Efekty ekologiczne/społeczne

 › Wyniki prac B+R, know-how
 › Prototyp / instalacje pilotażowe

Podstawowe warunki oceny kwalifikowalności wydatków to między innymi:
 – zgodność wydatku z przepisami krajowymi i unijnymi, regulaminem konkursu i programem operacyjnym, w ramach którego 

ogłoszony został dany konkurs;
 – niezbędność wydatku do realizacji celów projektu;
 – uwzględnienie wydatku w budżecie projektu; 
 – faktyczne poniesienie wydatku;
 – dokonanie wydatku w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z 

danych nakładów.

Kluczowym dokumentem dotyczącym kwalifikowalności wydatków dla wszystkich projektów finansowanych ze środków 
unijnych są „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014–2020” (wytyczne). Warto pamiętać, że wytyczne 
są aktualizowane i w trakcie realizacji projektu należy posługiwać się właściwą wersją tego dokumentu. Do oceny wydat-
ków zaplanowanych w budżecie stosuje się przepisy wytycznych obowiązujące w momencie ogłoszenia konkursu, do oceny 
wydatków poniesionych – wytyczne w wersji obowiązującej w dniu poniesienia, przy czym do oceny prawidłowości umów 
zawartych w projekcie stosuje się wersję z dnia wszczęcia postępowania, które zakończyło się zawarciem danej umowy.
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Wydatki w projekcie należy ponosić zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, czyli w sposób przejrzysty, racjonalny i efektyw-
ny. W zależności od wysokości wydatku związane są z tym określone obowiązki4. I tak5:

 – wydatki poniżej 20 tys. zł netto (bez VAT) nie wymagają specjalnych procedur oprócz zachowania warunków podstawowych, o 
których mowa wyżej;

 – wydatki o wartości od 20 tys. do 50 tys. zł netto (bez VAT) objęte są obowiązkiem przeprowadzenia tzw. rozeznania rynku;
 – wydatki powyżej 50 tys. zł netto (bez VAT) wymagają zastosowania tzw. zasady konkurencyjności.

Rozeznanie rynku (procedura dla wydatków od 20 tys. do 50 tys. zł netto) ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub 
robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. Za dokumenty potwierdzające prawidłowy wybór uznaje 
się co najmniej wydruk zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej beneficjenta6 wraz z otrzymanymi ofertami lub 
potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile tylu wykonawców istnieje) wraz 
z otrzymanymi ofertami. W przypadku gdy zamawiający nie otrzymał ofert, niezbędne jest przedstawienie np. wydruku cenników ze 
stron internetowych. Zamówień realizowanych w trybie rozeznania rynku nie trzeba dokumentować umową z wykonawcą.

Zasada konkurencyjności (procedura dla wydatków powyżej 50 tys. netto) jest szczegółowo uregulowana. Przede wszystkim 
zamówień, co do zasady, nie można udzielać podmiotom powiązanym kapitałowo i osobowo (katalog powiązań wskazują wytycz-
ne)7. Od tej zasady są jednak wyjątki, m.in.: dla projektów realizowanych w celu tematycznym 1 udzielanie zamówień podmiotom 
powiązanym jest możliwe za zgodą instytucji zarządzającej danym programem operacyjnym. Wytyczne definiują także, w jaki 
sposób prawidłowo sformułować kryteria wyboru wykonawców (m.in.: mają one mieć także charakter pozacenowy, muszą być 
jednoznaczne i precyzyjne). Wskazane jest ponadto, co powinno zawierać zapytanie ofertowe i jakie są minimalne terminy związa-
ne z naborem ofert. Warto pamiętać, że terminów określonych w zapytaniu ofertowym należy bezwzględnie przestrzegać, inaczej 
wydatek może być uznany w całości lub części za niekwalifikowany. Dotyczy to także terminu odbioru prac, chyba że właściwy 
zapis o możliwości przesunięcia tego terminu został umieszczony w zapytaniu ofertowym. Kluczowe jest także prawidłowe upu-
blicznienie zapytania ofertowego oraz wyników postępowania. Wnioskodawcy mają obowiązek zamieścić swoje oferty w bazie 
konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl). Instytucja organizująca konkurs może wskazać w 
regulaminie także dodatkowe wymagania związane z upublicznieniem zamówienia, np. obowiązek zamieszczenia zapytania na 
stronie internetowej wnioskodawcy oraz wysłanie zapytania do trzech potencjalnych wykonawców. W przypadku, gdy ze względu 
na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinanso-
wanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej 
przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu8. Zarówno umowa z wykonawcą, jak i protokół z postę-
powania o udzielenie zamówienia muszą mieć formę pisemną. Ponadto wytyczne określają, co powinno znaleźć się w protokole.

Wytyczne wskazują także takie sytuacje, kiedy możliwe jest niestosowanie procedur określonych dla powyższych trybów. 
Przykładem takiej sytuacji jest konieczność realizowania zamówienia przez jednego określonego wykonawcę z następujących 
powodów: brak konkurencji ze względów technicznych o obiektywnym charakterze lub przedmiot zamówienia jest objęty 
ochroną praw wyłącznych, w tym praw własności intelektualnej.

Istotną zasadą kwalifikowalności wydatków w projektach innowacyjnych i B+R współfinansowanych z EFRR jest uznanie za 
kwalifikowalne (o ile zasady konkursu nie stanowią inaczej) wydatków poniesionych na opracowanie lub aktualizację doku-
mentacji związanej z przygotowaniem projektu. Zalicza się do nich m.in.: biznesplan, studium wykonalności, niezbędne decyzje 
administracyjne, mapy, inną dokumentację techniczną lub finansową niezbędną do przygotowania lub realizacji projektu.

Należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy wytycznych dotyczące projektów objętych pomocą publiczną. Wytyczne 
zawierają także listę wydatków niekwalifikowalnych (np. prowizje pobierane przy wymianie walut, odsetki od zadłu-
żenia, kary i grzywny). Lista wydatków niekwalifikowanych zawarta jest także w dokumentacji dla danego konkursu.

4 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, obowiązujące od 23.08.2017 r.

5 Dotyczy beneficjentów niezobowiązanych do stosowania Prawa zamówień publicznych (PZP).
6 Zgodnie z wytycznymi instytucja organizująca konkurs może wskazać w umowie o dofinansowanie, w Szczegółowym Opisie Osi Prioryteto-

wych lub w regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie inną stronę internetową do umieszczania zapytań ofertowych.
7 Instytucje organizujące konkurs mogą wprowadzić dodatkowe kategorie powiązań podmiotów, które wykluczają możliwość zawarcia partner-

stwa w projekcie, wykraczające poza katalog powiązań wskazany w wytycznych.
8 Zgodnie z wytycznymi musi to być strona gwarantująca odpowiedni stopień upublicznienia informacji o zamówieniu, nie może być to strona 

własna beneficjenta. Od 1 stycznia 2018 r. będzie to strona właściwa dla danego programu operacyjnego.
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5. ETAPY REALIZACJI PROJEKTU9

 
 Etap I.   PRZED ROZPOCZĘCIEM PROJEKTU

W pierwszej kolejności kluczowe znaczenie będzie mieć zidentyfikowanie optymalnego dla danego projektu źródła dofinan-
sowania.

W zależności od lokalizacji i wielkości firmy oraz charakteru przedsięwzięcia przedsiębiorca będzie dysponował zróżnicowaną 
ofertą programów wsparcia. Niemniej jednak, mimo znaczących różnic między poszczególnymi programami, większość z nich 
preferuje przedsięwzięcia spójne z krajowymi lub regionalnym inteligentnymi specjalizacjami.

Krajowe / regionalne inteligentne specjalizacje

Krajowe inteligentne specjalizacje (KIS) to wskazane przez Ministerstwo Rozwoju obszary priorytetowe/ dziedziny, w których 
państwo widzi największy potencjał i w które chce inwestować. Regionalne inteligentne specjalizacje (RIS) to analogicznie 
obszary priorytetowe, kluczowe dla rozwoju każdego województwa.

Zarówno w regionalnych, jak i krajowych programach operacyjnych projekty realizowane w ramach wybranych inteligentnych 
specjalizacji będą miały większe szanse na uzyskanie dofinansowania. W większości konkursów wpisywanie się projektu w 
inteligentne specjalizacje jest warunkiem koniecznym.

Warto podkreślić, iż niektóre RPO przewidują osobną pulę środków dla projektów wpisujących się w inteligentne specjalizacje.

 Ważne!   Obecnie wybrane KIS i RIS wciąż mogą podlegać modyfikacjom.

 
 Etap II.   ROZPOCZĘCIE PROJEKTU

W prezentowanych w przewodniku schematach wsparcia możliwe jest uzyskanie wsparcia jedynie na przedsięwzięcia, któ-
rych realizacja nie została jeszcze rozpoczęta. Rozpoczęcie projektu może nastąpić po złożeniu wniosku o dofinansowanie. 
Podjęcie niektórych zobowiązań przed złożeniem wniosku może świadczyć o wcześniejszym rozpoczęciu projektu i dyskwa-
lifikacji projektu z dofinansowania. W związku z tym kluczowe znaczenie ma definicja rozpoczęcia projektu z punktu widzenia 
programów operacyjnych.

Rozpoczęcie projektu oznacza moment rozpoczęcia robót budowlanych w projekcie lub pierwsze wiążące zobowiązanie, 
które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna. Zakup gruntów oraz prace przygotowawcze, takie jak uzyskiwanie 
zezwoleń i wykonywanie studiów wykonalności, nie są uznawane za moment rozpoczęcia prac. 

Co do zasady, przed rozpoczęciem projektu można rozpocząć wstępne rozmowy z dostawcami rozwiązań w celu rozeznania 
rynku i skonstruowania realnego budżetu projektu. 

 Etap III.   REALIZACJA PROJEKTU  

Na tym etapie przedsiębiorca przystępuje do właściwej realizacji przedsięwzięcia. Wyznaczony czas realizacji projektu bardzo 
często stanowi również okres kwalifikowania wydatków, przez co należy rozumieć okres, w którym mogą być ponoszone 
koszty w części podlegające dofinansowaniu. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania, np. przed rozpoczęciem lub 
po zakończeniu projektu, nie stanowią wydatków kwalifikowanych, a tym samym nie mogą być współfinansowane ze środków 
publicznych.

Warto również podkreślić, iż w trakcie realizacji projektu beneficjent zobowiązany jest do wypełnienia wskazanych w umowie 
o dofinansowanie projektu obowiązków z zakresie rozliczania, sprawozdawczości czy też informacji i promocji. 

9 Rozdział pochodzi z publikacji Finansowanie prac badawczo-rozwojowych i innowacji (2015).
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Wybrane zasady odnośnie do konkurencyjnego wyboru dostawców oraz wymaganego wkładu własnego beneficjentów 
zostały wskazane poniżej:

 Etap IV.   ZAKOŃCZENIE PROJEKTU   

Termin zakończenia projektu jest ściśle określony w umowie o dofinansowanie projektu i najczęściej pokrywa się z zakończe-
niem okresu kwalifikowania wydatków. Oznacza to, że beneficjent (podmiot realizujący projekt) do wskazanej daty musi 
zakończyć projekt rzeczowo (tzn. zrealizować cały zakres rzeczowy projektu, odebrać wszystkie prace budowlane, zakupić 
sprzęt) oraz finansowo (dokonać wszelkich płatności i rozliczeń).

 
 Etap V.   TRWAŁOŚĆ PROJEKTU  

Pojęcie „trwałości projektu” odnosi się do inwestycji finansowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej i jest rozu-
miane jako niepoddanie projektu tzw. zasadniczej modyfikacji, tj.:

 – modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez 
przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz

 – wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej.

 
Powyższa zasada nie wyklucza wymiany w tym okresie przestarza¬łych lub zepsutych instalacji lub sprzętu, pod warunkiem 
że działalność gospodarcza zostanie utrzymana na danym obszarze przez stosowny minimalny okres.

Dla MMSP okres trwałości projektu liczony jest jako 3 lata od momentu zakończenia projektu. W przypadku dużych przed-
siębiorców okres trwałości wynosi 5 lat od zakończenia projektu. Termin zakończenia projektu wynika z zapisów umowy o 
dofinansowanie.

W wyżej wymienionym okresie projekt może zostać poddany kontroli. Najdalej idącą konsekwencją nieprawidłowości lub 
nieutrzymania wskaźników projektu w okresie trwałości może być odebranie przyznanego dofinansowania.

WYBÓR DOSTAWCÓW WKŁAD WŁASNY

Obowiązuje konkurencyjny wybór ofert
 › zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców,
 › niedyskryminujący opis przedmiotu zamówienia,
 › jasny i przejrzysty układ kryteriów,
 › wzajemne uznawanie dyplomów, świadectw itp.,
 › dostawcą nie może być podmiot powiązany  

kapitałowo lub osobowo z beneficjentem pomocy.

Finansowanie wkładu własnego:
 › środki własne,
 › rzeczowy wkład własny – pod szczególnymi 

warunkami,
 › depozyty bankowe,
 › kredyty i pożyczki*,
 › dodatkowe źródła finansowania niepochodzące 

z pomocy publicznej,
 › pożyczki z podmiotów grupy kapitałowej,
 › przyszłe zyski.

* kredyty i pożyczki stanowiące wkład własny nie mogą pochodzić ze źródeł preferencyjnych,  
   współfinansowanych ze środków publicznych
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6. ZASADA RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI  
 ORAZ ZASADA RÓWNOŚCI PŁCI

Unia Europejska zwalcza wykluczenie społeczne, promuje zasadę równych szans kobiet i mężczyzn, wspiera sprawiedliwość 
społeczną i solidarność między pokoleniami10. Jedną z kluczowych zasad horyzontalnych UE jest zasada równości szans i nie-
dyskryminacji, która zakłada, że wszystkim osobom, bez względu na ich płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie 
etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd czy orientację seksualną należy zapewniać sprawiedliwe i pełne uczestnictwo 
we wszelkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach11.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn (równość płci) oznacza podejmowanie działań na rzecz osiągnięcia stanu, w 
którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i obowiązki, a także równy 
dostęp do zasobów (np. usług publicznych, rynku pracy) oraz w którym kobiety i mężczyźni mają warunki do osobistego i 
zawodowego rozwoju zgodnie z ich wyborami, potrzebami osobistymi, aspiracjami i talentami, bez ograniczeń wynikających 
ze stereotypów płci12.

Zasada równych szans i niedyskryminacji oraz zasada równości płci powinny znaleźć odzwierciedlenie w projektach dofinan-
sowanych ze środków unijnych, niezależnie od ich charakteru. Przyjmuje się, że niemal każdy projekt może oddziaływać na 
sytuację kobiet i mężczyzn (a zwykle także osób z niepełnosprawnościami) i tylko niewielka część projektów jest pod tym 
względem neutralna. Nawiązanie do obu zasad oraz właściwe działania (jeśli są potrzebne) odnoszące się do różnic w sytuacji 
kobiet i mężczyzn oraz w odpowiedzi na potrzeby osób z niepełnosprawnościami powinny znaleźć się w treści wniosku o 
dofinansowanie i w budżecie projektu. Zakazane są natomiast wszelkie działania dyskryminujące ze względu na wiek, rasę, 
pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, światopogląd czy orientację seksualną. W każdym projekcie zasady te powinny 
być realizowane w odniesieniu do uczestników/uczestniczek projektu, ale także w ramach bieżącego zarządzania, co oznacza 
takie zorganizowanie pracy zespołu projektowego, by zarówno mężczyznom, jak i kobietom zapewniać szansę właściwego 
wykonywania obowiązków i rozwoju zawodowego, uwzględniając ich potrzeby i pełnione inne role społeczne (np. rodzica), 
ale także ewentualne potrzeby wynikające z niepełnosprawności. 

Działaniem równościowym może być także zapewnienie właściwej reprezentacji kobiet i mężczyzn we wszelkich grupach/ 
zespołach/ komisjach eksperckich, merytorycznych, naukowych czy badawczych powoływanych w projekcie. Nie oznacza 
to jednak, że płeć ma być kryterium decydującym o przyjęciu do danej grupy/ zespołu/ komisji. Kluczową kwestią są zawsze 
kwalifikacje i kompetencje. 

Realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach wymaga:
 – przeprowadzenia analizy położenia kobiet i mężczyzn w obszarze, którego dotyczy projekt;
 – zaplanowania działań w taki sposób, by rozwiązywać konkretne problemy kobiet i mężczyzn i odpowiedzieć na ich potrzeby;
 – realizacji działań wyrównujących szanse tej płci, która jest w gorszym położeniu, ma ograniczony dostęp do dóbr, usług, informacji, 

edukacji, rynku pracy, stanowisk decyzyjnych itp.;
 – unikania sztucznych podziałów na role i obszary stereotypowo postrzegane jako „kobiece” lub „męskie” (np. w budowaniu ze-

społów projektowych).

 
Jeśli chodzi o niedyskryminację osób z niepełnosprawnościami, to kluczowe jest zadbanie o dostępność, czyli takie właści-
wości środowiska fizycznego, transportu, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz towarów i usług, które 
pozwolą osobom z niepełnosprawnościami na korzystanie z nich na zasadach równych z innymi osobami. Dostępność umożli-
wia osobom z niepełnosprawnościami prowadzenie niezależnego życia i uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym. 

10 Art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej
11 Zasada równości szans i niedyskryminacji oraz sposób jej stosowania w odniesieniu do projektów unijnych zostały opisane w Wytycznych w 

zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/
wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/

12  Źródłem praktycznych wskazówek dla beneficjentów dotyczących równości szans kobiet i mężczyzn jest publikacja Jak realizować zasadę rów-
ności szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014–2020. Poradnik dla osób realizujących projekty oraz 
instytucji systemu wdrażania wydana przez Ministerstwo Rozwoju: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21342/Podrecznik_row-
nosc_szans_kobiet_i_mezczyzn_2014_2020.pdf
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Powinna być zapewniona zarówno w odniesieniu do zespołu projektowego, jak i uczestników projektów czy odbiorców jego 
efektów, przede wszystkim dzięki stosowaniu koncepcji uniwersalnego projektowania13, a także poprzez usuwanie istnie-
jących barier oraz stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień14, w tym np. technologii lub urządzeń ułatwiających 
wykorzystanie danych zasobów. 

7. WSKAZÓWKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW,  
 CZYLI O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?

1. Co do zasady nie jest możliwe uzyskanie wsparcia na inwestycje, których realizacja została rozpoczęta przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie. Wsparcie udzielane jest jedynie na nowe, nierozpoczęte jeszcze projekty; należy pamiętać 
o zweryfikowaniu potencjalnych źródeł dofinansowania przed rozpoczęciem inwestycji. Nie ma możliwości pozyskania 
dofinansowania ze środków UE na przedsięwzięcia, które zostały już w pełni zrealizowane. 

2. Nabory wniosków (konkursy) organizowane są w określonym czasie – aby wniosek został rozpatrzony, musi zostać 
złożony w przedziale czasu, który został określony w ogłoszeniu o konkursie.

3. Każde działanie (a czasami nawet poszczególne nabory) ma określony cel. Wnioski składane w ramach poszczególnych 
konkursów muszą się w niego wpisywać. Składanie wniosku dotyczącego inwestycji w nowy zakład w ramach konkursu 
dotyczącego wspierania prac B+R zakończy się niepowodzeniem.

4. W większości programów wspierających B+R lub innowacje jednym z głównych kryteriów oceny projektu jest potencjał 
komercjalizacyjny opracowywanych rozwiązań i opłacalność całego przedsięwzięcia. Wsparcie będzie udzielane jedynie 
na opłacalne przedsięwzięcia, które w przyszłości przyniosą korzyści przedsiębiorstwu.

5. Przyznana dotacja jest maksymalną wartością wsparcia. Wypłacone dofinansowanie oparte będzie na kwocie faktycznie 
poniesionych wydatków (o ile nie będą one wyższe niż wskazane w umowie o dofinansowanie) lub na ustalonej kwocie 
w przypadku rozliczania wydatków metodą ryczałtową.

6. Trzeba pamiętać, że otrzymanie dofinansowania to tylko połowa sukcesu, dotacje trzeba jeszcze rozliczyć. Aby ułatwić 
cały proces, warto dostosować program wsparcia do planowanego projektu, a nie na odwrót.

7. Rozliczanie projektu bardzo często wiąże się z licznymi obowiązkami administracyjnymi i sprawozdawczymi, warto mieć 
to na uwadze i wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za tę część realizacji projektu oraz uwzględnić w jego czasie 
pracy konieczność realizacji zadań związanych z rozliczeniem dotacji.

8. Realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych może wiązać się również z koniecznością usztywnienia 
planów projektowych – zmiany, które przedsiębiorcy chcieliby wprowadzić do projektu, mogą bowiem wymagać in-
formowania lub uzyskania zgody instytucji udzielającej wsparcia. Dlatego niezwykle ważne jest tworzenie wniosku na 
podstawie realistycznych założeń.

13 Koncepcja uniwersalnego projektowania zakłada przygotowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne 
dla wszystkich w możliwie największym stopniu bez potrzeby dodatkowej adaptacji. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości 
zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne

14 Mechanizm racjonalnych usprawnień to wprowadzanie takich zmian i dostosowań, które nie nakładają nieproporcjonalnego lub nadmiernego 
obciążenia, rozpatrywane są osobno dla każdego konkretnego przypadku w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości 
korzystania z produktów, usług czy infrastruktury na zasadzie równości z innymi osobami.
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9.  Dokumentacja związana z realizacją projektu może podlegać kontroli zarówno w trakcie realizacji przedsięwzięcia, jak i 
w okresie trwałości po zakończeniu projektu. Należy zadbać o prawidłową i pewną archiwizację wszystkich dokumen-
tów związanych z przebiegiem realizacji projektu.

10.  Wszystkie wątpliwości pojawiające się na etapie realizacji projektu należy szczegółowo konsultować z instytucjami 
odpowiedzialnymi za udzielenie wsparcia, ponieważ nieprawidłowe rozliczenie wsparcia może doprowadzić do utraty 
części lub całości dofinansowania lub obowiązku zwrotu otrzymanej dotacji wraz z odsetkami.

11.  W niektórych konkursach istnieje możliwość lub obowiązek realizowania projektu w konsorcjum z innym przedsiębiorcą 
lub jednostką naukową. Taki wymóg lub możliwość zawarta jest w dokumentacji konkursowej.

12.  W projektach finansujących prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nie ma możliwości współfinansowania z dotacji 
zakupu sprzętu czy aparatury badawczej. Dofinansowaniu podlega jedynie koszt amortyzacji lub wynajmu czy leasingu 
wykorzystywanych urządzeń w okresie oraz w stopniu, w jakim dany sprzęt był wykorzystywany na potrzeby projektu 
Jedyną szansą, w której całość kosztów związanych z zakupem środka trwałego będzie możliwa w ramach projektu 
badawczego, jest jego całkowite zamortyzowanie w okresie realizacji projektu, do którego środek ten będzie przypisany 
w 100%.

13.  Istnieją schematy wsparcia, w których możliwe jest finansowanie budowy laboratoriów badawczo-rozwojowych i zaku-
py sprzętu niezbędnego do prowadzenia prac B+R, jednak w nich z kolei nie ma lub jest bardzo ograniczona możliwość 
finasowania prowadzenia prac B+R.

14.  Zarówno dla całego kraju, jak i poszczególnych regionów (województw) zostały wskazane dziedziny, w ramach których 
rozwój daje największe szanse na sukces gospodarczy, zwiększenie konkurencyjności i osiągnięcie przewag nad innymi 
państwami czy regionami. Wskazane dziedziny tworzą katalog krajowych oraz w poszczególnych województwach 
regionalnych inteligentnych specjalizacji. Z założenia mają to być katalogi otwarte, podlegające weryfikacji i zmianom 
w oparciu o przebieg rozwoju gospodarczego.

Wskazane krajowe oraz regionalne inteligentne specjalizacje pokazują priorytetowe obszary do rozwoju, zwłaszcza 
w zakresie badań, rozwoju i działalności innowacyjnej. W związku z tym wiele programów zakłada preferencję pro-
jektów zgodnych z krajowymi (w przypadku programów centralnych) lub regionalnymi (w przypadku regionalnych 
programów operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia) inteligentnymi specjalizacjami. W niektó-
rych programach zgodność projektu z inteligentnymi specjalizacjami będzie warunkiem koniecznym do otrzymania 
wsparcia.

15.  W przypadku projektów inwestycyjnych środki UE nie mogą być wykorzystywane na wsparcie bieżącej działalności 
przedsiębiorstwa. Dofinansowanie może zostać wykorzystane jedynie na rzecz nowych inwestycji lub projektów ba-
dawczo-rozwojowych, które mają na celu rozwój i wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa.

16.  Większość naborów wniosków o dofinansowanie odbywa się w procedurze konkursowej, w ramach której zło-
żone aplikacje podlegają ocenie zgodnie z procedurą przyjętą dla danego programu. Kryteria oceny są ogłaszane 
zazwyczaj wraz z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie i mogą się różnić pomiędzy poszczególnymi 
naborami.

Najczęściej pierwszy etap oceny zakłada ocenę formalną, podczas której weryfikowane są takie aspekty jak kom-
pletność dokumentacji oraz formalna poprawność jej przygotowania (ocena zero-jedynkowa). W dalszej kolejności, 
prowadzona jest ocena merytoryczna. Najczęściej przewiduje ona serię punktowanych kryteriów, które weryfikują 
projekt i jego zgodność z celami całego programu. Niektóre programy w ramach oceny merytorycznej zakładają jeszcze 
prezentację projektu przed panelem ekspertów, który ocenia spójność merytoryczną projektu oraz zasadność wniosko-
wanego wsparcia. Na podstawie liczby punktów otrzymanych podczas całej oceny merytorycznej tworzona jest lista 
rankingowa wszystkich zgłoszonych projektów. Najwyżej ocenione przedsięwzięcia mogą liczyć na dofinansowanie.
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17.  Projekty realizowane przez przedsiębiorstwa nigdy nie są finansowane w 100%.

Maksymalna dopuszczalna intensywność wsparcia, o którą może się ubiegać wnioskodawca, zależy od rodzaju projektu, 
programu, działania czy miejsca realizacji lub nawet struktury projektu. Projekty badawczo-rozwojowe mogą liczyć na 
wsparcie w innej wysokości niż przedsięwzięcia inwestycyjne.

Szczegółowo dopuszczalne limity intensywności dla regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy na działalność 
badawczą, rozwojową i innowacyjną zostały omówione w części ogólnej niniejszego przewodnika.

18.  Nie wszystkie wydatki związane z danym projektem będą stanowić koszty kwalifikowane, które podlegają dofinan-
sowaniu z funduszy europejskich. Tzw. wydatki niekwalifikowane są częścią każdego projektu i muszą być w całości 
sfinansowane przez beneficjenta.

Przykładowy katalog kosztów kwalifikowanych – takich, które mogą być współfinansowane ze środków unijnych – 
może być różny w poszczególnych programach i najczęściej jest on określony w oddzielnym dokumencie stanowiącym 
podręcznik kwalifikowania wydatków.

Warto jednak podkreślić, że ponoszone wydatki zawsze muszą być zgodne z celem projektu i wnioskiem o dofinansowanie.

Ocena, czy dany wydatek jest kwalifikowany, jest dokonywana na każdym etapie związanym z projektem (aplikowanie, 
realizacja, kontrola końcowa oraz trwałość projektu).

19.  Badając status MMŚP spółki, trzeba brać pod uwagę również jej powiązania osobowe i kapitałowe. W zależności od 
skali tych powiązań zróżnicowany będzie również wpływ podmiotów powiązanych na status MMŚP badanego przed-
siębiorstwa.

Szczegółowe zasady oceny statusu przedsiębiorstwa zostały przedstawione w niniejszym przewodniku w części do-
tyczącej statusu MMŚP. 
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8. PRZEGLĄD DOSTĘPNYCH SCHEMATÓW WSPARCIA

Prowadzenie prac B+R 

Zakup wyników prac B+R lub zlecenie  
realizacji prac B+R jednostce naukowej

Rozwój infrastruktury do prowadzenia prac B+R

Ochrona własności intelektualnej, patenty

Ekspansja, rynki zagraniczne 

Inwestycje rozwojowe firm,  
w tym wdrożenie B+R

Start-upy – wejścia kapitałowe, anioły biznesu, VC

Pożyczki – rozwój, inwestycje

Gwarancje, poręczenia

Usługi proinnowacyjne świadczone  
przez instytucje otoczenia biznesu

PROGRAMY KRAJOWE

DOTACJE

INSTRUMENTY 
FINANSOWE

USŁUGI
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PROGRAMY REGIONALNE

Prowadzenie prac B+R 

Zakup wyników prac B+R lub zlecenie  
realizacji prac B+R jednostce naukowej

Rozwój infrastruktury do prowadzenia prac B+R

Ochrona własności intelektualnej, patenty

Informatyzacja, ICT

Inwestycje rozwojowe firm,  
w tym wdrożenie B+R

Start-upy – wejścia kapitałowe, anioły biznesu, VC

Pożyczki – rozwój, inwestycje

Pożyczki – ekspansja, rynki zagraniczne

Pożyczki – ICT

Usługi proinnowacyjne świadczone  
przez instytucje otoczenia biznesu

DOTACJE

INSTRUMENTY 
FINANSOWE

USŁUGI
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PO INTELIGENTNY ROZWÓJ 

Typy projektów
Rodzaj 
wsparcia

Beneficjenci  
i grupy docelowe

Wartości graniczne, 
charakterystyka  
instrumentu

Planowane terminy naborów w 2017 r.  
(przewidywana alokacja) Instytucja

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (alokacja na poddziałanie 1 879 958 563 EUR)
Wsparcie projektów B+R realizowanych przez przed-
siębiorstwa w zakresie:
 › badań przemysłowych i prac rozwojowych,
 › prac rozwojowych.

Dotacja Przedsiębiorstwa – 1.03. – 30.06.2017 – nabór dla MŚP (1 000 000 000 zł)
1.03. – 30.06.2017 – nabór dla dużych przedsiębiorstw  
(400 000 000 zł)
1.06. – 31.08.2017 – nabór dla MŚP w regionach słabiej 
rozwiniętych (150 000 000 zł)
19.06. – 29.12.2017 – nabór dla MŚP posiadających Seal of 
Excellence (50 000 000 zł)
2.10. – 29.12.2017 r. – nabór dla MŚP (1 000 000 000 zł)
2.10. – 29.12.2017 r. – nabór dla dużych przedsiębiorstw  
(350 000 000 zł)

Narodowe 
Centrum Badań 
i Rozwoju

Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej (alokacja na poddziałanie 656 988 256 EUR)
Wsparcie projektów B+R realizowanych przez przed-
siębiorstwa w zakresie prac rozwojowych

Dotacja Przedsiębiorstwa - Nie przewiduje się naboru w 2017 r. Narodowe 
Centrum Badań 
i Rozwoju

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R (alokacja na działanie 874 984 359 EUR)
Wsparcie dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla 
rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki, 
gdzie inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia jest grupa 
przedsiębiorstw, występujących w imieniu branży. 
Dofinansowanie udzielane na realizację projektów 
obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe 
lub prace rozwojowe.

Dotacja  › przedsiębiorstwa 
 › konsorcja przedsię-

biorstw

– INNOCHEM: 1.03. – 28.04.2017 (180 000 000 zł)
INNONEUROPHARM: 22.02. – 7.04.2017 (190 000 000 zł) 
Innowacyjny Recykling: 28.02. – 21.04.2017 (90 000 000 zł)
WoodINN: 14.03. – 28.04.2017 (120 000 000 zł)
GAMEINN: 5.05. – 6.07.2017 (55 000 000 zł)
PBSE: 2.10. – 1.12.2017 r. (120 000 000 zł)
INNOSBZ: 16.10. – 18.12.2017 r. (50 000 000 zł)
INNOSTAL: 9.10. – 8.12.2017 r. (95 000 000 zł)
IUSER: 19.03.2018 r. – 21.05.2018 r. (150 000 000 zł)

Narodowe 
Centrum Badań 
i Rozwoju

Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa (alokacja na poddziałanie 213 000 000 EUR)
Wsparcie innowacyjnych pomysłów we wczesnej fazie 
rozwoju, o wysokim potencjale komercjalizacyjnym, od 
fazy preinkubacji, przez testy i budowę prototypu, do 
komercjalizacji ich wyników. 
Wsparcie udzielane jest przez utworzone wspólnie 
przez NCBR i fundusze inwestycyjne wehikuły BRIdge 
Alfa (wybierane w trybie konkursowym), poszukują-
ce najlepszych projektów badawczych do wsparcia. 
Niezależnie od aktywności wehikułów pomysłodawcy 
mogą sami zgłaszać swoje projekty przedstawicielom 
wehikułów.

Dotacja Beneficjent: fundusze 
inwestycyjne Bridge 
Alfa (wybierane w try-
bie konkursowym)
Grupa docelowa wspar-
cia: mikroprzedsiębior-
stwa, małe przedsię-
biorstwa, tj. spółki typu 
spin-off

Wartość kosztów kwa-
lifikowanych funduszu 
inwestycyjnego: 
 › min. 10 000 000 zł,
 › max. 30 000 000 zł 

Wartość dofinansowania 
projektu B+R: 
 › min. 1 000 000 zł; 
 › max. 3 000 000 zł

Rozpoczęcie inwestycji funduszy Bridge Alfa wybranych w I 
naborze (zakończonym w maju 2016 r.): od 2017 r.

Dane kontaktowe wehikułów inwestycyjnych BRIdge Alfa

Narodowe 
Centrum Badań 
i Rozwoju
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Typy projektów
Rodzaj 
wsparcia

Beneficjenci  
i grupy docelowe

Wartości graniczne, 
charakterystyka  
instrumentu

Planowane terminy naborów w 2017 r.  
(przewidywana alokacja) Instytucja

Poddziałanie 1.3.2 Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych – BRIdge VC (alokacja na poddziałanie 225 000 000 EUR)
Wsparcie inwestycji kapitałowych i quasi-kapitałowych 
w innowacyjne spółki technologiczne z sektora MŚP 
realizujące prace B+R.
Inwestycje w MŚP realizowane jest przez fundusze VC 
wybrane przez fundusz funduszy zgodnie ze strategią 
inwestycyjną.

Instrument 
finansowy: 
inwestycje 
kapitałowe i 
/ lub quasi-
-kapitałowe

Beneficjent: podmiot 
wdrażający instru-
ment finansowy (PFR 
Ventures)
Grupa docelowa wspar-
cia: mikro, małe i śred-
nie przedsiębiorstwa

Wartość budżetu pojedyn-
czego funduszu VC: 
 › min. 20 000 000 EUR, 
 › max. 50 000 000 EUR

Polski Fundusz 
Rozwoju 

Działanie 2.1: Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (alokacja na działanie 583 781 560 EUR)
Tworzenie lub rozwój infrastruktury B+R w przedsię-
biorstwach poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, 
technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która słu-
żyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych 
na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Dotacja Przedsiębiorstwa Wartość projektu:
 › min. 2 000 000 zł

8.05. – 7.07.2017 (900 000 000 zł) Ministerstwo 
Rozwoju

Działanie 2.2: Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii (alokacja na II komponent działania 95 000 000 EUR)
Finansowanie innowacyjnych MŚP na etapie akceleracji 
technologicznej, rozwoju i wdrożenia projektów B+R. 
Wsparcie inwestycji opartych na zastosowaniu tech-
nologii pozyskanych w formule otwartych innowacji 
(przede wszystkim w ramach I komponentu działania 
2.2). Wsparcie realizowane przez fundusze VC dokapi-
talizowane w ramach działania. 
(II komponent działania)

Instrument 
finansowy: 
wsparcie 
kapitałowe i 
quasi-kapita-
łowe

Beneficjent: podmiot 
wdrażający instru-
ment finansowy (PFR 
Ventures)
Grupa docelowa: mikro, 
małe i średnie przedsię-
biorstwa

Łączna przeciętna wartość 
inwestycji w spółkę: od 
5 000 000 zł do 15 000 
000 zł 

Okres inwestycyjny: 
– inwestycje w fundusze: 2017–2020,
– inwestycje w MŚP: 2017–2023

Polski Fundusz 
Rozwoju

Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP (alokacja na poddziałanie 43 580 000 EUR)
Wsparcie usług proinnowacyjnych, dotyczących 
aktywności badawczo-rozwojowej lub innowacyjnej 
MŚP, świadczonych przez akredytowane instytucje 
otoczenia biznesu.

Dotacja Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa

Wartość wydatków kw.:
 › min. 50 000 zł,
 › max. 420 000 zł

10.08.2017 – 28.02.2018 (45 000 000 zł) Polska Agencja 
Rozwoju  
Przedsiębiorczości

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (alokacja na poddziałanie 80 670 000 EUR)
Wsparcie usług badawczo-rozwojowych polegających 
na opracowaniu: 
 › nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub 

znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego 
projektu wzorniczego;

 › nowej lub znacząco ulepszonej usługi. 
Usługi mogą dotyczyć innowacji nietechnologicznych 
(usługi dotyczące innowacji marketingowych i/lub 
organizacyjnych), jeśli będą towarzyszyły usługom, o 
których mowa powyżej.

Dotacja Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa

Wartość wydatków kw.:
 › min. 60 000 zł,
 › max. 400 000 zł

8.06.2017 – 8.02.2018 (65 000 000 zł) Polska Agencja 
Rozwoju  
Przedsiębiorczości
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Typy projektów
Rodzaj 
wsparcia

Beneficjenci  
i grupy docelowe

Wartości graniczne, 
charakterystyka  
instrumentu

Planowane terminy naborów w 2017 r.  
(przewidywana alokacja) Instytucja

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej (alokacja na poddziałanie 47 620 000 EUR)
Wsparcie działań związanych z:
 › uzyskaniem ochrony własności przemysłowej i 

możliwością wsparcia na przygotowanie procesu 
komercjalizacji przedmiotów objętych zgłoszeniem 
(patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe, 
praw z rejestracji na wzory przemysłowe),

 › realizacją ochrony własności przemysłowej w związ-
ku z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w 
zakresie: unieważnienia patentu, prawa ochronnego 
na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru 
przemysłowego, stwierdzenia wygaśnięcia patentu, 
prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z 
rejestracji wzoru przemysłowego.

Dotacja Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa

Wartość wydatków kw.: 
 › min. 10 000 zł,
 › max. 1 000 000 zł

16.05. – 28.12.2017 (50 000 000 zł) Polska Agencja 
Rozwoju  
Przedsiębiorczości

Poddziałanie 3.1.1 Inwestycje w innowacyjne start-upy – Starter (alokacja na poddziałanie: 180 642 000 EUR) 
Wsparcie MŚP na najwcześniejszych etapach rozwoju 
(inkubacja, start), rozwijających lub wdrażających 
innowacyjne rozwiązania (innowacje produktowe, usłu-
gowe, procesowe, marketingowe, organizacyjne).
Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych – 
fundusze venture capital (potencjalna liczba wybranych 
funduszy VC: min. 16). 

Instrument 
finansowy: 
wejścia 
kapitałowe i 
quasi-kapita-
łowe

Beneficjent: podmiot 
wdrażający instru-
ment finansowy (PFR 
Ventures)
Grupa docelowa: mikro, 
małe i średnie przedsię-
biorstwa

Wartość inwestycji w 
spółkę od 200 000 do 
3 000 000 zł (pierwsze – 
do 1 000 000 zł; follow-on 
– do 3 000 000 zł)

Okres inwestycyjny
 › w fundusze VC: 2017–2020
 › w MŚP: 2017–2023 

Polski Fundusz 
Rozwoju

Poddziałanie 3.1.2 Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP – BizNest (alokacja na poddziałanie: 58 197 977 EUR) 
Wsparcie w postaci grupowych inwestycji kapitało-
wych w MŚP działających w oparciu o innowacyjne 
pomysły.
Wsparcie udzielane za pośrednictwem sieci aniołów 
biznesu.

Instrument 
finansowy: 
wejście 
kapitałowe

Beneficjent: podmiot 
wdrażający instru-
ment finansowy (PFR 
Ventures) 
Grupa docelowa: mikro, 
małe i średnie przedsię-
biorstwa

Łączna przeciętna wartość 
inwestycji w spółkę: od 
200 000 do 4 000 000 zł 

Okres inwestycyjny
 › w fundusze VC: 2017–2020;
 › w MŚP: 2017–2023

Polski Fundusz 
Rozwoju

Poddziałanie 3.1.3 Fundusz Pożyczkowy Innowacji (alokacja na poddziałanie: 129 741 293 EUR) 
Wsparcie przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym 
za pośrednictwem funduszu pożyczkowego, umożli-
wiającego finansowanie wczesnych faz rozwojowych – 
przechodzenie z fazy startowej do fazy wzrostu. 
Wsparcie udzielane przez FPI wymaga zaangażowania 
inwestora kapitałowego – w postaci podpisanej umo-
wy inwestycyjnej z aniołem biznesu lub funduszem VC 
– który zobowiąże się do dokapitalizowania pożyczko-
biorcy kwotą o wartości równej kwocie wnioskowanej 
pożyczki.

Instrument 
finansowy: 
pożyczka

Beneficjent: podmiot 
wdrażający instrument 
finansowy 
Grupa docelowa: mikro, 
małe i średnie przedsię-
biorstwa

Wartość pożyczki:
– od 200 000 zł do 
2 000 000 zł

- Polska Agencja 
Rozwoju  
Przedsiębiorczości
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Typy projektów
Rodzaj 
wsparcia

Beneficjenci  
i grupy docelowe

Wartości graniczne, 
charakterystyka  
instrumentu

Planowane terminy naborów w 2017 r.  
(przewidywana alokacja) Instytucja

Poddziałanie 3.1.4 KOFFI – Konkurencyjny Ogólnopolski Fundusz Funduszy Innowacyjnych (alokacja na poddziałanie: – 73 063 628 EUR)
Wsparcie MŚP poszukujących finansowania na reali-
zację innowacyjnych projektów o dużym potencjale 
rynkowym/wzrostu, w tym związanych z innowacjami 
innymi niż technologiczne, np. innowacje organiza-
cyjne, menedżerskie, marketingowe czy związane z 
wejściem przedsiębiorstwa na nowe rynki (prowadze-
nie działalności B+R nie jest wymogiem).
Finansowanie udzielane przez pośredników finanso-
wych (fundusze VC).

Instrument 
finansowy: 
wejście 
kapitałowe i 
quasi-kapita-
łowe

Beneficjent: podmiot 
wdrażający instru-
ment finansowy (PFR 
Ventures)
Grupa docelowa: mikro, 
małe i średnie przedsię-
biorstwa

Łączna przeciętna wartość 
inwestycji w spółkę: 
 › od 2 500 000 zł do 

15 000 000 zł

Okres inwestycyjny
 › w fundusze VC: 2017–2020
 › w MŚP: 2017–2023

Polski Fundusz 
Rozwoju

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek (alokacja na poddziałanie 1 047 894 355 EUR)
Wsparcie projektów polegających na wdrożeniu przez 
przedsiębiorcę wyników prac B+R, zrealizowanych 
samodzielnie bądź na zlecenie, prowadzących do wpro-
wadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych 
produktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem dofinan-
sowania są wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub 
prace rozwojowe.

Dotacja Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa

- 13.03. – 26.04.2017 (750 000 000 zł)
13.03. – 26.04.2017 – branża elektromobilności
(50 000 000 zł)
5.09.2017 – 28.02.2018 r. (750 000 000 zł)
5.09.2017 – 28.02.2018 r. – dla średnich miast 
(400 000 000 zł)

Polska Agencja 
Rozwoju  
Przedsiębiorczości

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne (alokacja na poddziałanie 422 055 000 EUR)
Wsparcie projektów polegających na wdrożeniu przez 
przedsiębiorstwo wyników prac B+R, własnych lub 
zakupionych. O dofinansowanie (tzw. premia technolo-
giczna udzielana na spłatę części kredytu) ubiegać się 
mogą projekty finansowane kredytem na innowacje 
technologiczne. Kredyt przyznawany jest na zasadach 
komercyjnych przez banki współpracujące z BGK.

Dotacja 
(premia tech-
nologiczna)

Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa

- 20.02. – 29.03.2017 (400 000 000 zł) Bank  
Gospodarstwa 
Krajowego

Poddziałanie 3.2.3 Fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw (alokacja na poddziałanie: 120 650 815 EUR) 
Wsparcie dostępu do finansowania przeznaczonego 
na rozwój działalności gospodarczej MŚP w obszarze 
innowacji o charakterze produktowym, usługowym, 
technologicznym, procesowym, marketingowym, 
organizacyjnym, przedsiębiorców, w tym na wdrożenie 
wyników prac B+R własnych lub zakupionych.
Wsparcie udzielane za pośrednictwem banków krajo-
wych w formie bezpłatnej gwarancji spłaty kredytu 
przeznaczonego na koszty kwalifikowane projektu.

Instrument 
finansowy: 
gwarancje

Beneficjent: podmiot 
wdrażający instrument 
finansowy 
Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia: mikro, małe 
i średnie przedsiębior-
stwa

Wartość gwarancji:
 › maksymalnie 10 mln zł

Oczekiwane uruchomienie instrumentu przez banki, które 
podpisały umowę o współpracy z BGK. Lista banków

Bank  
Gospodarstwa 
Krajowego

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand (alokacja na poddziałanie 90 000 000 EUR)
Wsparcie udziału przedsiębiorstw w realizacji działań 
promocyjnych określonych w programach promocji. 
Wsparcie ukierunkowane na promowanie polskich ma-
rek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki 
przy zaangażowaniu przedsiębiorstw posiadających 
produkt (wyrób lub usługę) konkurencyjny względem 
produktów z tej samej branży występujących na rynku 
międzynarodowym.

Dotacja Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa

Wartość wydatków kw.: 
 › max. 1 000 000 zł

12.01. – 13.02.2017 – Hannover Messe, Astana
(50 000 000 zł)
10.02. – 13.03.2017 – programy promocji o charakterze 
branżowym oraz ogólnym (200 000 000 zł)

Polska Agencja 
Rozwoju  
Przedsiębiorczości
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PO POLSKA WSCHODNIA

Typy projektów
Rodzaj 
wsparcia

Beneficjenci  
i grupy docelowe

Wartości graniczne 
projektu, kosztów,  
dofinansowania

Planowane terminy naborów w 2017 r.  
(przewidywana alokacja) Instytucja

Poddziałanie 1.1.2 Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej (alokacja na poddziałanie 140 148 730 EUR)
Wsparcie rozwoju działalności biznesowej start-u-
pów w makroregionie Polski Wschodniej, gotowych 
do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w 
ramach platformy startowej dla nowych pomysłów (w 
ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe 
dla nowych pomysłów).

Małe przedsiębiorstwa Wartość projektu :
 › min. 50 000 zł; 

Wartość wydatków kw.:
 › min. 50 000 zł; 

Wartość dofinansowania:
 › max. 800 000 zł;

22.06.2016 – 21.07.2017 (65 600 000 zł) Polska Agencja 
Rozwoju  
Przedsiębiorczości

Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP (alokacja na poddziałanie 100 052 666 EUR)
Wsparcie projektów prowadzących do stworzenia 
innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez 
wdrożenie własnych lub nabytych wyników prac B+R. 
Wsparcie poszczególnych etapów procesu inwesty-
cyjnego mającego na celu wdrożenie innowacyjnego 
produktu. 

Dotacja MŚP wchodzące w 
skład ponadregio-
nalnego powiązania 
kooperacyjnego

Wartość wydatków kw.:
 › min. 1 000 000 zł;

Wartość dofinansowania: 
 › max. 7 000 000 zł

1.06. – 31.07.2017 (135 000 000 zł) Polska Agencja 
Rozwoju  
Przedsiębiorczości

Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP (alokacja na poddziałanie 160 000 000 EUR)
Wsparcie sieciowych i innowacyjnych produktów o 
ponadregionalnym oddziaływaniu, mających charakter 
gotowych do sprzedaży spakietyzowanych ofert, 
opierających się na rozproszonej strukturze podmio-
tów, atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących jako 
jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny, wiodący 
wyróżnik (markę) produktu.

Dotacja Konsorcja MŚP Wartość wydatków kw.: 
 › min. 20 000 000 zł

9.05. – 31.08.2017 (430 000 000 zł) Polska Agencja 
Rozwoju  
Przedsiębiorczości

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję (alokacja na działanie 144 191 091 EUR)
Wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów 
wzorniczych, obejmujące przeprowadzenie audytu 
wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej, na 
podstawie której wdrożona zostanie innowacja. Wspar-
cie w ramach dwóch etapów:
 › I – przeprowadzenie audytów wzorniczych oraz 

strategii wzorniczych;
 › II – wdrożenie w firmie strategii wzorniczej opraco-

wanej w ramach I etapu.

Dotacja MŚP Wartość dofinansowania:
 › max. 100 000 zł (etap I)  

lub 3 000 000 zł (etap II)

1.06.2017 – 31.05.2018 – II etap (250 000 000 zł)
13.09. – 15.11.2017 – I etap (5 000 000 zł)

Polska Agencja 
Rozwoju  
Przedsiębiorczości
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RPO DOLNOŚLĄSKIE

Typy projektów
Rodzaj 
wsparcia

Beneficjenci  
i grupy docelowe

Wartości graniczne, 
charakterystyka  
instrumentu

Planowane terminy naborów w 
2017 r.  
(przewidywana alokacja) Instytucja

Poddziałanie 1.2.1 – Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne (alokacja na poddziałanie 114 703 787 EUR)
Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw (typ A):
a. prowadzenie prac rozwojowych i badań przemysłowych, 

innowacje technologiczne, opracowanie linii pilotażo-
wych, opracowanie demonstracyjnych prototypów, 
ocena potencjału komercyjnego projektu;

b. dokonanie zakupu i dostosowanie do wdrożenia wyni-
ków prac B+R oraz praw własności intelektualnej.

Dotacja  › przedsiębiorcy (w tym spin-off);
 › konsorcja przedsiębiorstw z IOB, 

organizacjami pozarządowymi, JN, 
uczelniami, podmiotami leczniczymi, ze 
spółkami celowymi tworzonymi przez 
te podmioty;

Wartość projektu:
 › max. 5 000 000 zł,

Wartość wydatków kw.:
 › min. 100 000 zł,
 › max. 4 300 000 zł

29.05. – 10.08.2017 (83 520 000 zł) Dolnośląska 
Instytucja  
Pośrednicząca

Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw 
(typ B) w zakresie: 
 › laboratoriów specjalistycznych oraz działów B+R w 

przedsiębiorstwach,
 › centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

Dotacja  › przedsiębiorcy (w tym spin-off);
 › konsorcja przedsiębiorstw z IOB, 

organizacjami pozarządowymi, JN, 
uczelniami, podmiotami leczniczymi, 
spółkami celowymi tworzonymi przez 
te podmioty;

Wartość projektu:
 › max. 25 000 000 zł

Wartość wydatków kw.:
 › min. 100 000 zł,
 › max. 12 000 000 zł

29.05. – 27.07.2017 r. (36 869 534 zł) Dolnośląska 
Instytucja  
Pośrednicząca

Usługi dla przedsiębiorstw: usługi proinnowacyjne 
świadczone przez instytucje otoczenia biznesu, m.in. parki 
technologiczne, centra transferu technologii, akademickie 
inkubatory przedsiębiorczości (typ Ca).

Dotacja  › MŚP;
 › konsorcja przedsiębiorstw z JN, 

szkołami wyższymi lub podmiotami 
leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi 
tworzonymi przez te podmioty;

Wartość projektu:
 › max. 100 000 zł

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. Dolnośląska 
Instytucja  
Pośrednicząca

Poddziałanie 1.2.2 – Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF (alokacja na poddziałanie 16 000 000 EUR)
Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw (typ A):
a. prowadzenie prac rozwojowych i badań przemysłowych, 

innowacje technologiczne, opracowanie linii pilotażo-
wych, opracowanie demonstracyjnych prototypów, 
ocena potencjału komercyjnego projektu;

b. dokonanie zakupu i dostosowanie do wdrożenia wyni-
ków prac B+R oraz praw własności intelektualnej

Dotacja  › przedsiębiorcy (w tym spin-off);
 › konsorcja przedsiębiorstw z IOB, 

organizacjami pozarządowymi, JN, 
uczelniami, podmiotami leczniczymi, ze 
spółkami celowymi tworzonymi przez 
te podmioty;

Wartość projektu:
 › max. 5 000 000 zł,

Wartość wydatków kw.:
 › min. 100 000 zł,
 › max. 4 300 000 zł

2.01. – 2.03.2017 (13 913 569 zł) Dolnośląska 
Instytucja  
Pośrednicząca

Gmina Wrocław

Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw 
(typ B), w zakresie: 
 › laboratoriów specjalistycznych oraz działów B+R w 

przedsiębiorstwach,
 › centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach

Dotacja  › przedsiębiorcy (w tym spin-off);
 › konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w 

tym z organizacjami pozarządowymi; z 
JN, szkołami wyższymi lub podmiotami 
leczniczymi bądź ze spółkami celowymi 
tworzonymi przez te podmioty;

Wartość projektu:
 › max. 25 000 000 zł

Wartość wydatków kw.:
 › min. 100 000 zł,
 › max. 12 000 000 zł

2.01. – 2.03.2017 (13 191 312 zł) Dolnośląska 
Instytucja  
Pośrednicząca

Gmina Wrocław

Usługi dla przedsiębiorstw: usługi proinnowacyjne 
świadczone przez instytucje otoczenia biznesu, m.in. parki 
technologiczne, centra transferu technologii, akademickie 
inkubatory przedsiębiorczości (typ Ca).

Dotacja  › MŚP;
 › konsorcja przedsiębiorstw z JN, 

szkołami wyższymi lub podmiotami 
leczniczymi bądź ze spółkami celowymi 
tworzonymi przez te podmioty;

Wartość projektu:
 › max. 100 000 zł

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. Dolnośląska 
Instytucja  
Pośrednicząca

Gmina Wrocław
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Typy projektów
Rodzaj 
wsparcia

Beneficjenci  
i grupy docelowe

Wartości graniczne, 
charakterystyka  
instrumentu

Planowane terminy naborów w 
2017 r.  
(przewidywana alokacja) Instytucja

Poddziałanie 1.5.1 – Rozwój produktów i usług w MŚP – konkursy horyzontalne  
(alokacja UE na poddziałanie w ramach wsparcia bezzwrotnego: 72 648 518 EUR; w ramach instrumentów finansowych: 85 087 324 EUR)
Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP 
(typ A).
Wsparcie dot. wprowadzenia na rynek nowych lub ulep-
szonych produktów/usług lub dokonania zasadniczych 
zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia 
usług, w tym inwestycje prowadzące do zmniejszenia szko-
dliwego oddziaływania na środowisko (np. ograniczenie 
materiało-, wodochłonności procesu produkcyjnego lub 
rozwiązania dotyczące przeciwdziałania zmianom klimatu).

Dotacja  › MŚP, 
 › zgrupowania i partnerstwa MŚP

5.10 – 7.12.2017 – nabór dla mi-
kroprzedsiębiorstw-rzemieślników
(2 035 105 zł)

Dolnośląska 
Instytucja  
Pośrednicząca

Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników 
prac B+R w działalności przedsiębiorstw, np. uruchomienia 
masowej produkcji w przedsiębiorstwach (typ B).

Dotacja  › MŚP, 
 › zgrupowania i partnerstwa MŚP

Wartość wydatków kw.:
 › max. 8 000 000 zł 

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. –

Wsparcie za pomocą instrumentów finansowych przed-
sięwzięć rozwojowych i inwestycyjnych przedsiębiorstw 
(MŚP), przyczyniających się do zwiększenia ich konkuren-
cyjności. Wsparcie dla projektów obejmujących rozwój, 
rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa, inwestycje w 
sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia, 
prowadzących do zwiększenia skali działalności firmy lub 
wzrostu zasięgu oferty firmy.
Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyło-
nionych przez BGK.
(typ C).

Instrument 
finansowy:  
mikropo-
życzki, 
pożyczki

Beneficjent:
 › podmiot wdrażający instrument finan-

sowy w formule funduszu funduszy
Grupa docelowa:
 › MŚP

Pożyczka
 › wartość: od 100 000 zł 

do 500 000 zł,
 › okres finansowania: do 

7 lat
Mikropożyczka
 › wartość: do 100 000 zł,
 › okres finansowania: 

do 7 lat.

Lista pośredników finansowych Dolnośląska 
Instytucja  
Pośrednicząca

Bank Gospodar-
stwa Krajowego

Poddziałanie 1.5.2 – Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW (alokacja na poddziałanie 12 500 000 EUR)
Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP 
(typ A).
Wsparcie dot. wprowadzenia na rynek nowych lub ulep-
szonych produktów/usług lub dokonania zasadniczych 
zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia 
usług, w tym inwestycje prowadzące do zmniejszenia szko-
dliwego oddziaływania na środowisko (np. ograniczenie 
materiało-, wodochłonności procesu produkcyjnego lub 
rozwiązania dotyczące przeciwdziałania zmianom klimatu).

Dotacja  › MŚP; 
 › zgrupowania i partnerstwa MŚP; 

– 1.09. – 28.12.2017 (11 844 956 zł) Dolnośląska 
Instytucja  
Pośrednicząca
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RPO KUJAWSKO-POMORSKIE

Typy projektów
Rodzaj 
wsparcia

Beneficjenci  
i grupy docelowe

Wartości graniczne,  
charakterystyka instrumentu

Planowane terminy naborów 
w 2017 r. (przewidywana alokacja) Instytucja

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych (alokacja na poddziałanie 89 217 774 EUR)
Stworzenie lub rozwój zaplecza B+R w przedsiębiorstwach 
(typ 1)

Dotacja Przedsiębiorstwa – 31.03. – 12.05.2017 – dla MŚP posia-
dających doświadczenie w prowadze-
niu prac B+R (33 649 500 zł)
31.03. – 19.05.2017 – dla MŚP niepo-
siadających doświadczenia w prowa-
dzeniu prac B+R (22 433 000 zł)
31.03. – 26.05.2017 – dla grup przed-
siębiorstw (56 082 500 zł)

IZ RPO WKP

Prowadzenie prac B+R przez przedsiębiorstwa (typ 2)
Wsparcie udzielane przez Kujawsko-Pomorską Agencję 
Informacyjną w ramach projektu grantowego Fundusz 
Badań i Wdrożeń – moduł 1.

Dotacja MŚP i duże przedsiębiorstwa Wydatki kwalifikowane
 › min. 100 000 zł,
 › max. 3 750 000 zł; 

Maksymalna wartość wsparcia: 
3 000 000 zł

– Kujawsko- 
Pomorska  
Agencja  
Innowacji

Bony na zakup przez MŚP prac B+R w jednostkach nauko-
wych (typ 3)
Wsparcie udzielane w ramach projektu grantowego przez 
Kujawsko-Pomorską Agencję Informacyjną pt. „Voucher 
Badawczy”.

Dotacja MSP Wydatki kwalifikowane
 › min. 20 000 zł;
 › max. 100 000 zł;

Maksymalna wartość wsparcia 
80 000 zł;

4–25.09.2017 (16 000 000 zł) Kujawsko- 
Pomorska  
Agencja  
Innowacji

Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty finansowe (alokacja UE na poddziałanie w ramach instrumentów finansowych 16 100 000 EUR)
Projekty zakładające zakup wyników prac B+R i ich 
wdrożenie do etapu pierwszej produkcji poprzez instru-
menty finansowe; wsparcie o charakterze komplekso-
wym, obejmujące interwencją również finansowanie linii 
pilotażowych oraz działania w zakresie wczesnej walidacji 
produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i 
pierwszej produkcji.
Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyło-
nionych przez BGK.

Instrument 
finansowy: 
pożyczki

Beneficjent: 
 › podmiot wdrażający instrument 

finansowy (BGK – Menadżer 
Funduszu Funduszy) 

Grupa docelowa: 
 › przedsiębiorstwa (MŚP)

Pożyczka na B+R
Wartość produktu finanso-
wego:
 › min. 200 000 zł,
 › max. 2 000 000 zł;

Maksymalny okres spłaty: 10 lat

Oczekiwany wybór pośredników fi-
nansowych przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego

IZ RPO WKP

Bank  
Gospodarstwa 
Krajowego

Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw (alokacja UE na poddziałanie w ramach instrumentów finansowych 16 500 000 EUR)
Pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw
Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyło-
nionych przez BGK.

Instrument 
finansowy: 
pożyczki

Beneficjent: 
 › podmioty wdrażające instrumenty 

finansowe 
Grupa docelowa: 
 › mikroprzedsiębiorstwa

Wartość produktu finanso-
wego:
 › max. 70 000 zł,

Maksymalny okres spłaty: 7 lat;
Preferencje: 
 › oprocentowanie pożyczki 

poniżej stopy rynkowej,
 › niskie wymogi dot. zabez-

pieczeń

Oczekiwany wybór pośredników fi-
nansowych przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego

IZ RPO WKP

Bank  
Gospodarstwa 
Krajowego
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Typy projektów
Rodzaj 
wsparcia

Beneficjenci  
i grupy docelowe

Wartości graniczne,  
charakterystyka instrumentu

Planowane terminy naborów 
w 2017 r. (przewidywana alokacja) Instytucja

Poddziałanie 1.5.1 Pożyczki dla MŚP na nowe modele biznesowe (alokacja UE na poddziałanie w ramach instrumentów finansowych 21 600 000 EUR)
1. Wsparcie dłużne w zakresie wsparcia procesów umię-

dzynarodowienia działalności przedsiębiorstw poprzez 
dostosowanie MŚP do wymagań i uwarunkowań 
rynków zagranicznych; 

2. Wsparcie dłużne w zakresie stosowania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych dla rozwoju, dywersy-
fikacji lub poprawy efektywności działania przedsię-
biorstwa.

Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyło-
nionych przez BGK.

Instrument 
finansowy: 
pożyczki

Beneficjent: 
 › podmioty wdrażające instrumenty 

finansowe
Grupa docelowa: 
 › MŚP

Wartość produktu finanso-
wego:
 › min. 300 000 zł;
 › max. 1 000 000 zł (może ulec 

zwiększeniu w zależności 
od możliwości finansowych 
pośrednika) 

Maksymalny okres spłaty: 7 
lat (może ulec wydłużeniu przy 
założeniu, że po 7. roku opro-
centowanie wzrasta do poziomu 
rynkowego)

Oczekiwany wybór pośredników fi-
nansowych przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego

IZ RPO WKP

Bank  
Gospodarstwa 
Krajowego

Poddziałanie 1.6.1 Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚP (alokacja UE na poddziałanie w ramach instrumentów finansowych 103 500 000 EUR)
Wsparcie o charakterze dłużnym na wprowadzenie w 
przedsiębiorstwie: 
a. innowacji produktowych; 
b. innowacji procesowych; 
c. innowacji organizacyjnych; 
d. innowacji marketingowych; 
e. wsparcie inwestycji w MŚP – projekty inwestycyjne 

poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstw.

Instrument 
finansowy: 
poręczenia i 
pożyczki

Beneficjent: 
 › podmioty wdrażające instrumenty 

finansowe
Grupa docelowa: 
 › MŚP

1. Poręczenia dla mikro- i ma-
łych przedsiębiorstw
 › wartość: do 300 000 zł;
 › okres spłaty: do 7 lat;

2. Pożyczka dla mikro- i małych 
przedsiębiorstw
 › wartość: do 300 000 zł;
 › okres spłaty: do 7 lat;

3. Pożyczka dla MŚP
 › wartość: od 300 000 zł do 

1 000 000 zł;
 › okres spłaty: do 7 lat;

4. Pożyczka dla MŚP
 › wartość: od 300 000 zł do 

1 000 000 zł;
 › okres spłaty: do 7 lat;

Preferencja w zakresie dostępu 
i warunków wsparcia dla 
projektów realizowanych w 
inteligentnych specjalizacjach 
województwa.

– IZ RPO WKP

Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP (alokacja na poddziałanie 61 061 343 EUR)
 › inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości 

niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją 
działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie 
nowych produktów/usług na rynek; 

 › wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników prac B+R w 
celu wprowadzenia na rynek nowych produktów, proce-
sów lub usług.

Dotacja MŚP – Nie przewiduje się naboru w 2017 IZ RPO WKP

FINANSOWANIE PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH I INNOWACJI   AKTUALIZACJA  
Przewodnik po ofercie programów operacyjnych 2014–2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

30  



RPO LUBELSKIE

Typy projektów Rodzaj wsparcia
Beneficjenci  
i grupy docelowe

Wartości graniczne,  
charakterystyka instrumentu

Planowane terminy naborów 
w 2017 r. (przewidywana alokacja) Instytucja

Działanie 1.2 Badania celowe (alokacja na działanie 39 732 176 EUR)
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.

Dotacja Przedsiębiorstwa Wartość projektu
 › minimum 80 000 zł,
 › maksymalnie 5 000 000 zł,

Wartość wydatków kw.
 › minimum 80 000 zł,
 › maksymalnie 5 000 000 zł,

Kwota wsparcia: 
 › minimum 20 000 zł,
 › maksymalnie 3 000 000 zł

30.05. – 31.07.2017 (28 250 882,68 zł) Lubelska Agencja 
Wspierania  
Przedsiębiorczości

Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach (alokacja na działanie 37 732 177 EUR)
Stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badaw-
czo-rozwojowego, w szczególności zakup środków 
trwałych (aparatury i urządzeń laboratoryjnych) oraz 
wartości niematerialnych i prawnych, na bazie któ-
rych planowane jest prowadzenie działalności B+R.

Dotacja Przedsiębiorstwa Wartość projektu:
 › minimum 100 000 zł,
 › maksymalnie 10 000 000 zł,

Wartość wydatków kw.
 › minimum 100 000 zł,
 › maksymalnie 10 000 000 zł,

Kwota wsparcia: 
 › minimum 50 000 zł,
 › maksymalnie 3 000 000 zł

31.01. – 2.03.2017 (45 574 138,77 zł) Lubelska Agencja 
Wspierania  
Przedsiębiorczości

Działanie 1.5 Bon na innowacje (alokacja na działanie 6 000 000 EUR)
Wsparcie projektów polegających na zakupie:
 › wyników prac B+R, związanych z wdrożeniem lub 

rozwojem produktu, usługi lub technologii (pod 
warunkiem przeprowadzenia prac rozwojowych 
uzupełniających/dostosowujących produkt, usługę 
lub technologię do specyfiki przedsiębiorstwa);

 › usług B+R w zakresie opracowania nowej lub udo-
skonalonej usługi, produktu, technologii produkcji 
lub nowego projektu wzorniczego, opracowania 
prototypów, projektów pilotażowych lub demon-
stracyjnych oraz testowania i walidacji nowych lub 
ulepszonych produktów, usług lub technologii; 

 › usług doradczych w zakresie ochrony własności 
intelektualnej, związanych z przygotowaniem zgło-
szenia patentowego lub wzoru użytkowego

Dotacja MŚP Wartość projektu:
 › minimum 10 000 zł,
 › maksymalnie 80 000 zł,

Wartość wydatków kw.
 › minimum 10 000 zł,
 › maksymalnie 60 000 zł

31.10. – 30.11.2017 (12 779 400 zł) Lubelska Agencja 
Wspierania  
Przedsiębiorczości

Działanie 3.2 Instrumenty kapitałowe (alokacja na poddziałanie – wsparcie zwrotne 11 500 000 EUR)
Inwestycje w MŚP, w szczególności znajdujących się 
na początkowych etapach rozwoju, ze szczególnym 
uwzględnieniem przedsiębiorstw innowacyjnych.
Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych 
wyłonionych przez BGK.

Instrument fi-
nansowy: wejścia 
kapitałowe

Beneficjent: 
 › podmioty wdrażające instru-

menty finansowe
Grupa docelowa: 
 › MŚP

Wysokość wejścia kapitałowego do 
1,5 mln zł
Okres realizacji inwestycji do 5 lat 
(możliwość wydłużenia do 10 lat)

Oczekiwany wybór pośredników fi-
nansowych przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego

Lubelska Agencja 
Wspierania  
Przedsiębiorczości

Bank  
Gospodarstwa 
Krajowego
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Typy projektów Rodzaj wsparcia
Beneficjenci  
i grupy docelowe

Wartości graniczne,  
charakterystyka instrumentu

Planowane terminy naborów 
w 2017 r. (przewidywana alokacja) Instytucja

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP (alokacja UE w ramach wsparcia bezzwrotnego 118 155 749 EUR; w ramach instrumentów finansowych 67 926 500 EUR)
 › stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsię-

biorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszo-
nych produktów/usług;

 › zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój 
produktów i usług opartych na TIK;

 › wsparcie działań inwestycyjnych związanych z roz-
szerzeniem 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 po-
budzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

Dotacja MŚP Kwota wsparcia: 
 › mikro- i małe przedsiębiorstwa: 

maksymalnie 2 000 000 zł,
 › średnie przedsiębiorstwa: maksy-

malnie 3 000 000 zł;
Wartość projektu: 
 › maksymalnie 13 000 000 zł,

Wartość wydatków kw. 
 › maksymalnie 10 000 000 zł 

31.01. – 10.04.2017 – nabór wyłącznie 
dla średnich przedsiębiorstw 
(185 463 634,97 zł)

Lubelska Agencja 
Wspierania  
Przedsiębiorczości

Wsparcie w formie instrumentów finansowych 
zapewniających finansowanie zewnętrzne, związane 
z rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej 
przedsiębiorców.

Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych 
wyłonionych przez BGK.

Instrumenty finan-
sowe: pożyczki, 
poręczenia

Beneficjent: 
 › podmioty wdrażające instru-

menty finansowe
Grupa docelowa: 
 › MŚP

Pożyczka mała – dla mikro- i małych 
przedsiębiorstw:
 › wartość pożyczki do 250 000 zł,
 › okres realizacji inwestycji do 5 lat 

(z możliwością wydłużenia),
 › preferencyjne oprocentowanie 

pożyczek inwestycyjnych
Pożyczka duża – dla MMŚP:
 › wartość pożyczki od 250 000 zł 

do 1 000 000 zł,
 › okres realizacji inwestycji do 8 lat 

(z możliwością wydłużenia),
 › preferencyjne oprocentowanie, 

w szczególności dla projektów bar-
dziej ryzykownych, w tym usług i 
aplikacji TIK;

Poręczenie – dla MMŚP
 › wartość poręczenia do 1 500 

000 zł,
 › okres realizacji inwestycji do 9 lat 

(z możliwością wydłużenia),
 › preferowane są inwestycje w TIK 

oraz innowacje w przedsiębior-
stwach

Oczekiwany wybór pośredników fi-
nansowych przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego

Lubelska Agencja 
Wspierania  
Przedsiębiorczości

Bank  
Gospodarstwa 
Krajowego
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RPO LUBUSKIE

Typy projektów Rodzaj wsparcia
Beneficjenci  
i grupy docelowe

Wartości graniczne,  
charakterystyka instrumentu

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  
(przewidywana alokacja) Instytucja

Działanie 1.1 Badania i innowacje (alokacja na działanie 49 955 148 EUR)
Wsparcie w zakresie:
 › projektów B+R przedsiębiorstw (typ 1),
 › inwestycji przedsiębiorstw w infrastrukturę 

B+R (typ 2),
 › projektów B+R w podmiotach świadczących 

innowacyjne usługi, w tym m.in. w parkach 
naukowo-technologicznych i inkubatorach 
technologicznych (typ 3).

Typów projektów nie można łączyć.

Dotacja  › przedsiębiorcy, 
 › instytucje świadczące usługi 

w zakresie B+R,
 › partnerstwo przedsiębiorstw 

i uczelni wyższych oraz ich 
spółek celowych,

 › partnerstwo przedsiębiorstw 
i instytucji świadczących 
usługi w zakresie B+R

Wartość wydatków kw.: 
 › max. 10 000 000 zł (typ 1);
 › max. 10 000 000 zł (typ 2);
 › max. 50 000 000 zł (typ 3).

Kwota wsparcia:
 › min. 100 000 zł (typ 1)

14.08. – 29.09.2017 – typ 1 i 2 
(40 000 000 zł)

IZ RPO-L2020

Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne (alokacja na poddziałanie 39 202 104 EUR)
Wsparcie w zakresie:
 › wdrożenia wyników prac B+R przez MŚP 

(typ 1),
 › wsparcia inwestycyjnego MŚP (typ 1).

Typów projektów nie można łączyć. 

Dotacja MŚP, partnerstwa i zrzeszenia 
MŚP

Wartość wydatków kw.:
 › maksymalnie 10 000 000 zł

Nie przewiduje się naboru w 
2017 roku.
Możliwe ogłoszenie konkursu, 
w przypadku niewyczerpania 
alokacji w konkursie z 2016 r.

IZ RPO-L2020

Poddziałanie 1.5.2 Rozwój sektora MŚP – instrumenty finansowe (alokacja UE na poddziałanie w ramach instrumentów finansowych 58 803 155 EUR)
Wsparcie przedsięwzięć rozwojowych posze-
rzających działalność o innowacyjne produkty 
lub usługi – m.in. w zakresie rozbudowy 
przedsiębiorstw, zakupu nowoczesnych 
maszyn, urządzeń i sprzętu produkcyjnego, 
ekoinnowacji oraz zastosowania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w przedsię-
biorstwie.
Wsparcie udzielane przez pośredników finan-
sowych wyłonionych przez BGK.

Instrumenty finan-
sowe: pożyczki

Beneficjent: 
 › podmioty wdrażające instru-

menty finansowe
Grupa docelowa: 
 › MŚP 

Mała pożyczka:
 › wartość: do 500 000 zł, 
 › okres finansowania: do 5 lat, 
 › okres karencji: do 6 miesięcy;

Duża pożyczka
 › wartość: od 500 000 zł do 2 000 

000 zł, 
 › okres finansowania: do 10 lat, 
 › okres karencji do 12 miesięcy

Oczekiwany wybór pośredników 
finansowych przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego

IZ RPO-L2020

Bank  
Gospodarstwa 
Krajowego
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RPO ŁÓDZKIE

Typy projektów Rodzaj wsparcia
Beneficjenci  
i grupy docelowe

Wartości graniczne,  
charakterystyka instrumentu

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  
(przewidywana alokacja) Instytucja

Poddziałanie 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw (alokacja na poddziałanie 99 457 864 EUR)
Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz war-
tości niematerialne i prawne służące wytworzeniu 
lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-
-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia 
działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

Dotacja  › przedsiębiorcy
 › konsorcja przemysłowe 

z rolą wiodącą przedsię-
biorcy

Wartości określone w regulaminie 
konkursu

18–28.04.2017 
(43 307 000 zł)
19.09. – 1.12.2017
(84 986 000 zł)
IV kwartał 2017 
(806 614 000 zł)

Instytucja  
Pośrednicząca 
(Centrum Obsługi 
Przedsiębiorcy)

Poddziałanie 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw (alokacja na poddziałanie 51 248 028 EUR)
Przeprowadzenie badań przemysłowych i ekspe-
rymentalnych prac rozwojowych albo ekspery-
mentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej 
produkcji) służących opracowaniu nowego lub 
znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub 
usługi) lub procesu.

Dotacja  › przedsiębiorcy
 › konsorcja przemysłowe 

z rolą wiodącą przedsię-
biorcy

Wartości określone w regulaminie 
konkursu

10–24.07.2017 r.
(64 640 000 zł)
IV kwartał 2017
(86 614 000 zł)

Instytucja  
Pośrednicząca 
(Centrum Obsługi 
Przedsiębiorcy)

Poddziałanie 2.3.1 Innowacje w MŚP (alokacja na poddziałanie 67 809 658 EUR) 
 › wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac 

B+R
 › wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów 

wytwarzania produktów lub świadczenia usług, 
w tym ekoinnowacje.

Dotacja MŚP Wartości określone w regulaminie 
konkursu

16.10. – 9.11.2017 
(63 739 500 zł)

Instytucja  
Pośrednicząca 
(Centrum Obsługi 
Przedsiębiorcy)

Działanie 2.3.2 Instrumenty finansowe dla MŚP (alokacja na działanie – wsparcie zwrotne 102 816 901 EUR)
Wsparcie finansowe przedsiębiorstw w formie 
pożyczek, gwarancji oraz innych form finansowa-
nia dłużnego, w zależności od zdiagnozowanych 
potrzeb.
Wsparcie udzielane przez pośredników finanso-
wych wyłonionych przez BGK.

Instrumenty finan-
sowe: pożyczki, 
gwarancje

Beneficjent: 
 › podmioty wdrażające 

instrumenty finansowe
Grupa docelowa: 
 › MŚP

– Lista pośredników finansowych Bank  
Gospodarstwa 
Krajowego
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RPO MAŁOPOLSKIE

Typy projektów
Rodzaj 
wsparcia

Beneficjenci  
i grupy docelowe

Wartości graniczne,  
charakterystyka instrumentu

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  
(przewidywana alokacja) Instytucja

Poddziałanie 1.2.1 Projekty B+R przedsiębiorstw (alokacja na poddziałanie 100 000 000 EUR)
Wsparcie realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 
rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, 
włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do 
wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie 
samego wdrożenia.

Dotacja  › przedsiębiorstwa, w szcze-
gólności MMŚP,

 › konsorcja przedsiębiorstw z 
udziałem MMŚP,

 › konsorcja przedsiębiorstw z 
udziałem jednostek nauko-
wych, uczelni, organizacji 
pozarządowych, IOB

Wartość wydatków kw.: 
 › min. 100 000 zł
 › max. 25 000 000 zł

31.03. – 3.10.2017  
(173 240 000 zł)

Małopolskie  
Centrum  
Przedsiębiorczości

Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura B+R przedsiębiorstw (alokacja na poddziałanie 40 000 000 EUR)
Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w zakresie tworzenia warunków 
infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierun-
kowanej na wytworzenie i wprowadzenie do własnej działalności 
gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług, tj.:
 › inwestycje w infrastrukturę i doposażenie laboratoriów lub działów 

badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach (typ A),
 › inwestycje w infrastrukturę centrów badawczo-rozwojowych w 

przedsiębiorstwach (typ B).

Dotacja  › przedsiębiorstwa, w szcze-
gólności MMŚP,

 › konsorcja przedsiębiorstw z 
udziałem MMŚP

Wartość wydatków kw.: 
 › min. 100 000 zł;
 › max. 10 000 000 zł (typ A) lub 

25 000 000 zł (typ B) 

12.2017 (86 614 000 zł) Małopolskie  
Centrum  
Przedsiębiorczości

Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje (alokacja na poddziałanie 20 000 000 EUR)
Wsparcie zakupu usług badawczo-rozwojowych i/lub proinnowacyj-
nych. Pomoc powinna prowadzić do usprawnienia procesu transferu 
technologii i zwiększenia poziomu wdrażania do działalności rynkowej 
przedsiębiorstw innowacji o charakterze technologicznym lub nie 
technologicznym.
Realizowane mogą być 2 typy projektów:
 › typ A: mały bon na innowacje – do 50 000 zł wydatków kwalifiko-

wanych,
 › typ B: duży bon na innowacje – do 100 000 zł wydatków kwalifiko-

wanych.

Dotacja MMŚP Wartość wydatków kw.: 
 › max. 50 000 zł (dla typu A) lub 

100 000 zł (dla typu B)

30.06. – 18.09.2017  
(16 185 614,40 zł)

Małopolskie  
Centrum  
Przedsiębiorczości

Poddziałanie 3.4.1. Instrumenty finansowe dla MŚP – wczesna faza rozwoju (alokacja na działanie – wsparcie zwrotne 20 000 000 EUR)
Instrumenty finansowe dla MŚP funkcjonujących na rynku nie dłużej 
niż 24 miesiące. Środki przeznaczone na wsparcie inwestycyjne na 
kolejnych etapach dojrzałości gospodarczej. 
Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych 
przez BGK.

Instrumenty 
finansowe: 
pożyczki, 
mikropo-
życzki 

Beneficjent: 
 › podmioty wdrażające instru-

menty finansowe
Grupa docelowa: 
 › MMŚP

Pożyczka dla start-upów:
 › wartość: od 10 000 do 1 000 000 zł, 
 › okres finansowania: do 7 lat od mo-

mentu uruchomienia pożyczki

Lista pośredników  
finansowych

Instytucja Zarzą-
dzająca RPO WM

Bank  
Gospodarstwa 
Krajowego

Działanie 3.4.2. Instrumenty finansowe dla MŚP – powyżej 24 miesięcy  (alokacja na działanie – wsparcie zwrotne 40 000 000 EUR)
Instrumenty finansowe dla MŚP funkcjonujących na rynku dłużej 
niż 24 miesiące. Środki przeznaczone na wsparcie przedsięwzięć 
inwestycyjnych ukierunkowanych na wprowadzenie na rynek nowych 
lub ulepszonych produktów i usług, zwiększających skalę działalności, 
prowadzących do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych 
rynków zbytu.
Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych 
przez BGK.

Instrument 
finansowy: 
pożyczki

Beneficjent: 
 › podmioty wdrażające instru-

menty finansowe
Grupa docelowa: 
 › MMŚP

Pożyczka:
 ›  wartość: od 10 000 do 1 000 000 zł, 
 › okres finansowania: do 7 lat od mo-

mentu uruchomienia pożyczki

Lista pośredników  
finansowych

Instytucja Zarzą-
dzająca RPO WM

Bank  
Gospodarstwa 
Krajowego
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Typy projektów
Rodzaj 
wsparcia

Beneficjenci  
i grupy docelowe

Wartości graniczne,  
charakterystyka instrumentu

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  
(przewidywana alokacja) Instytucja

Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju (alokacja na poddziałanie 17 000 000 EUR)
Wsparcie przedsięwzięć z zakresu wdrażania wyników prac B+R, wy-
nalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku 
nie dłużej niż 24 miesiące.

Dotacje Mikro-, małe i średnie 
przedsiębiorstwa działające 
na rynku nie dłużej niż 24 
miesiące

Wartość wydatków kw.:
 › max. 10 000 000 zł

Nie przewiduje się naboru 
w 2017 roku

Małopolskie  
Centrum  
Przedsiębiorczości

Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP (alokacja na poddziałanie 38 000 000 EUR)
Wsparcie przedsięwzięć MŚP działających na rynku nie dłużej niż 24 
miesiące z zakresu wdrażania wyników prac B+R, wynalazków oraz 
wzorów użytkowych (typ A).

Dotacje Mikro-, małe i średnie przed-
siębiorstwa działające na 
rynku dłużej niż 24 miesiące

Wartość wydatków kw.: 
 › min. 500 000 zł, 
 › max. 25 000 000 zł 

Nie przewiduje się naboru 
w 2017 roku

Małopolskie  
Centrum  
Przedsiębiorczości

Wsparcie przedsięwzięć MŚP działających na rynku nie dłużej niż 24 
miesiące z zakresu inwestycji MŚP produkujących urządzenia niezbęd-
ne do produkcji energii z OZE lub biokomponentów i biopaliw II i III 
generacji (typ B).

Dotacje Mikro-, małe i średnie przed-
siębiorstwa działające na 
rynku dłużej niż 24 miesiące

Wartość wydatków kw.: 
 › min. 500 000 zł, 
 › max. 25 000 000 zł 

30.06. – 31.08.2017 
(21 108 000 zł)

Małopolskie  
Centrum  
Przedsiębiorczości
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RPO MAZOWIECKIE

Typy projektów Rodzaj wsparcia
Beneficjenci  
i grupy docelowe

Wartości graniczne,  
charakterystyka  
instrumentu

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  
(przewidywana alokacja) Instytucja

Działanie 1.2 Działalność B+R przedsiębiorstw (alokacja na działanie 153 019 421 EUR)
Projekty badawczo-rozwojowe: wsparcie fazy badań przemysło-
wych oraz prac rozwojowych, kończąc na tzw. pierwszej produkcji 
– cały proces powstania innowacji lub jego wybrane elementy, 
prowadzony samodzielnie przez przedsiębiorcę lub we współpra-
cy z jednostką naukową (typ 1).

Dotacja  › przedsiębiorstwa; 
 › powiązania koope-

racyjne

– 29.05. – 31.08.2017  
(43 307 000 zł)

Mazowiecka  
Jednostka  
Wdrażania  
Programów  
Unijnych

Bon na innowacje: wsparcie przedsięwzięć polegających na 
realizacji prac badawczych określonych przez przedsiębiorcę, we 
współpracy z instytucją naukową, związanych z opracowaniem 
lub rozwojem nowego lub ulepszonego produktu, usługi lub zmian 
procesowych, w tym także usług z zakresu wzornictwa (typ 2).

Dotacja  › MMŚP
 › przedsiębiorstwa 

spin-off

– Nie przewiduje się naboru 
w 2017 roku

Mazowiecka  
Jednostka  
Wdrażania  
Programów  
Unijnych

Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego: inwesty-
cje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastruk-
turę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych 
produktów i usług; stworzenie i rozwój w przedsiębiorstwach 
działów B+R, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych 
(typ 3).

Dotacja  › przedsiębiorstwa; 
 › powiązania koope-

racyjne

– 29.09. – 4.12.2017  
(25 495 800 zł)

Mazowiecka  
Jednostka  
Wdrażania  
Programów  
Unijnych

Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i 
innowacyjnych – wsparcie projektów badawczo-rozwojowych 
przedsiębiorstw w obszarach innych niż inteligentne specjalizacje 
regionu, z wyłączeniem przedsięwzięć mających na celu rozwój 
istniejącej technologii (typ 4).

Dotacja  › przedsiębiorstwa; 
 › powiązania koope-

racyjne

– 10.20117 (21 654 000 zł) Mazowiecka  
Jednostka  
Wdrażania  
Programów  
Unijnych

Działanie 3.3 Innowacje w MŚP (alokacja UE na działanie w ramach wsparcia bezzwrotnego 54 055 892 EUR; w ramach instrumentów finansowych 54 070 000 EUR)
Wsparcie projektów w zakresie:
 › wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów 

lub usług – wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, 
organizacyjnych i marketingowych (typ 1);

 › rozwoju produktów i usług opartych na handlu elektronicznym 
oraz zaawansowanych rozwiązaniach technologii informacyjno-
-komunikacyjnych (typ 2).

Dotacja  › MŚP,
 › konsorcja benefi-

cjentów,
 › powiązania koope-

racyjne

– 30.06. – 17.07.2017 
(43 307 000 zł)

Mazowiecka  
Jednostka  
Wdrażania  
Programów  
Unijnych

Wsparcie projektów w zakresie:
 › wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub 

usług (typ 1),
 › rozwoju produktów i usług opartych na handlu elektronicznym 

oraz zaawansowanych rozwiązaniach technologii informacyjno-
-komunikacyjnych (typ 2).

Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych 
przez BGK.

Instrumenty finan-
sowe: pożyczka 
mała, pożyczka 
duża, poręczenie

Beneficjent: 
 › podmiot wdraża-

jący instrumenty 
finansowe

Grupa docelowa: 
 › MŚP

– Oczekiwany wybór pośredni-
ków finansowych przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego 

Zarząd  
Województwa 
Mazowieckiego 

Bank Gospodarstwa 
Krajowego 
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RPO OPOLSKIE

Typy projektów Rodzaj wsparcia
Beneficjenci  
i grupy docelowe

Wartości graniczne,  
charakterystyka  
instrumentu

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  
(przewidywana alokacja) Instytucja

Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach (alokacja UE na działanie w ramach wsparcia bezzwrotnego 47 100 000 EUR; w ramach instrumentów finansowych 14 500 000 EUR)
 › wsparcie budowy, rozbudowy, zakupu wyposażenia dla zaplecza B+R 

w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw (typ 1);
 › finansowanie procesu powstawiania innowacji (od pomysłu do 

rynku) lub jego wybranych elementów (badań naukowych i przemy-
słowych, prac rozwojowych w tym etap prac demonstracyjnych, linii 
pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, za-
awansowanych zdolności produkcyjnych, pierwszej produkcji) (typ2).

Dotacje Przedsiębiorstwa, w 
szczególności MŚP

– 19.06. – 26.06.2017
(36 000 000 zł)

Opolskie  
Centrum  
Rozwoju  
Gospodarki

Wsparcie poprzez instrumenty finansowe projektów dotyczących 
budowy, rozbudowy, zakupu wyposażenia dla zaplecza B+R w celu 
rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych 
przez BGK.

Instrumenty finan-
sowe: pożyczki, 
poręczenia

Beneficjent: 
 › podmiot wdrażający 

instrumenty finansowe
Grupa docelowa: 
 › przedsiębiorstwa 

– Lista pośredników finansowych Opolskie  
Centrum  
Rozwoju  
Gospodarki

Poddziałanie 2.1.1 Nowe produkty i usługi (alokacja na poddziałanie – wsparcie zwrotne 29 100 000 EUR)
Wsparcie poprzez instrumenty finansowe projektów dotyczących:
 › wdrożenia innowacji produktowych, procesowych, marketingowych 

i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w ramach OP I; 
 › inwestycji w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt pro-

dukcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych 
produktów lub usług;

 › inwestycji w rozwój przedsiębiorstw zwiększających skalę ich dzia-
łalności, wzrost zasięgu oferty.

Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych 
przez BGK.

Instrumenty finan-
sowe: pożyczki, 
poręczenia

Beneficjent: 
 › podmiot wdrażający 

instrumenty finansowe
Grupa docelowa: 
 › MŚP

– Lista pośredników finansowych Opolskie  
Centrum  
Rozwoju  
Gospodarki

Bank  
Gospodarstwa 
Krajowego

Poddziałanie 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach – B2B, B2E, B2C (alokacja na poddziałanie 8 700 000 EUR)
Wsparcie projektów w zakresie:
 › rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami na podstawie 

nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych (B2B); 
 › procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzy-

stania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych 
dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających 
bieżącą działalność firm (B2E); 

 › wykorzystania TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem 
(B2C).

Dotacja Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa

– Nie przewiduje się naboru w 2017 r. Opolskie  
Centrum  
Rozwoju  
Gospodarki

Poddziałanie 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MŚP na obszarach przygranicznych (alokacja na poddziałanie 4 000 000 EUR) 
 › wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych 

i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w ramach OP I;
 › inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt pro-

dukcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych 
produktów lub usług; 

 › inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działal-
ności, wzrost zasięgu oferty.

Dotacja Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa

– 4 – 11.09.2017 (4 000 000 zł) Opolskie  
Centrum  
Rozwoju  
Gospodarki
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RPO PODKARPACKIE

Typy projektów
Rodzaj 
wsparcia

Beneficjenci  
i grupy docelowe

Wartości graniczne,  
charakterystyka instrumentu

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  
(przewidywana alokacja) Instytucja

Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia (alokacja na działanie 85 000 000 EUR)
Bony na innowacje (typ 1) – przedmiotem wsparcia będzie zakup usług dorad-
czych lub naukowo-badawczych w jednostce naukowej związanych z: 
 › przeprowadzeniem analizy wykonalności planowanego badania, 
 › opracowaniem koncepcji i planu prowadzenia prac badawczych lub rozwojowych.

Dotacja MMŚP prowadzące 
działalność nie krócej 
niż 12 miesięcy, 
uzyskujące przychody 
z ww. działalności

Wartość wydatków kw.:
 › min. 20 000 zł,
 › max.50 000 zł

31.03. – 25.04.2017
(4 000 000 zł)

Zarząd  
Województwa 
Podkarpackiego 

Prace B+R (typ 2) – projekty B+R przedsiębiorstw obejmujące realizację 
badań przemysłowych, prac rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych i 
pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przy-
gotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

Dotacja Przedsiębiorstwa Wartość wydatków kw. 
 › min. 200 000 zł;
 › max. 75 000 000 zł

30.01. – 31.03.2017 
(149 000 000 zł)

Zarząd  
Województwa 
Podkarpackiego

Infrastruktura B+R (typ 3) – wsparcie na stworzenie lub rozwój istniejącego 
zaplecza B+R w przedsiębiorstwach. Wzmacniane będą instytucjonalne 
zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w 
aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt, technologie i inne niezbędne wyposa-
żenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. 

Dotacja Przedsiębiorstwa, 
instytucje otoczenia 
biznesu, sieci/grupy 
przedsiębiorstw

Wartość wydatków kw.
 › min. 200 000 zł,
 › max. 30 000 000 zł

29.09. – 29.12.2017
(71 000 000 zł)

Zarząd  
Województwa 
Podkarpackiego

Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie MŚP – dotacje bezpośrednie (alokacja na poddziałanie 165 425 459 EUR)
Rozwój MŚP (typ 1) – wsparcie inwestycji niezbędnych do wprowadzenia na 
rynek nowych lub ulepszonych produktów albo usług. Wsparcie obejmuje 
rozwój/rozbudowę MŚP, w szczególności poprzez inwestycje w nowoczesne 
maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek 
nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Preferencje dla MŚP wdrażają-
cych rozwiązania będące wynikiem prowadzonych własnych prac B+R.

Dotacje Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa 
prowadzące działal-
ność nie krócej niż 12 
miesięcy, uzyskujące 
przychody z ww. 
działalności 

Wartość wydatków kw. w projektach wprowa-
dzających nowy lub ulepszony produkt/usługę:
 › min. 100 000 zł,
 › max. 4 000 000 zł

Wartość wydatków kw. w projektach wpro-
wadzających nowy lub ulepszony produkt/
usługę, będącą wynikiem prowadzonych 
własnych prac B+R (w tym współfinanso-
wanych w ramach RPO WP 2014–2020): 
 › min. 100 000 zł,
 › max. 10 000 000 zł

30.01. – 21.02.2017
(85 000 000 zł)

Zarząd  
Województwa 
Podkarpackiego

Technologie Informacyjno-komunikacyjne (typ 2) – wsparcie dla mikro- i ma-
łych przedsiębiorstw ukierunkowane na inwestycje umożliwiające oferowanie 
na rynku usług drogą elektroniczną. Dofinansowanie zostanie przeznaczone 
na wykorzystanie TIK w modelach B2B, B2C, C2C.

Dotacje Mikro- i małe przed-
siębiorstwa funkcjo-
nujące na rynku nie 
dłużej niż 24 miesiące

Wartość wydatków kw. 
 › min. 50 000 zł;
 › max. 500 000 zł

12.06. – 30.06.2017
(50 000 000 zł)

Zarząd  
Województwa 
Podkarpackiego

Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie MŚP – instrumenty finansowe (alokacja na poddziałanie – wsparcie zwrotne 44 722 917 EUR)
Wsparcie w postaci pożyczek i poręczeń dla sektora MŚP, w szczególności 
znajdujących się na początkowych etapach rozwoju lub realizujących innowa-
cyjne przedsięwzięcia.
Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych przez BGK.

Instrumenty 
finansowe: 
pożyczki 
(pożyczka 
standar-
dowa, 
pożyczka in-
nowacyjna), 
poręczenia

Beneficjent: 
 › podmiot wdrażający 

fundusz funduszy
Grupa docelowa: 
 › mikro-, małe i 

średnie przedsię-
biorstwa

Pożyczka standardowa
 › wartość: do 120 000 zł, 
 › okres spłaty: do 60 miesięcy, 
 › okres karencji: do 6 miesięcy od dnia jej 

uruchomienia albo 3 miesiące w każdym 
12-miesięcznym okresie spłaty pożyczki.

Pożyczka innowacyjna:
 › wartość: do 400 000 zł, 
 › okres spłaty: do 6 miesięcy od dnia jej 

uruchomienia albo 3 miesiące w każdym 
12-miesięcznym okresie spłaty pożyczki

Poręczenie
 › wartość: do 500 000 zł, 
 › okres finansowania: do 72 miesięcy

Oczekiwany wybór 
pośredników finansowych 
przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego

Zarząd  
Województwa 
Podkarpackiego

Bank  
Gospodarstwa 
Krajowego
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RPO PODLASKIE 

Typy projektów Rodzaj wsparcia
Beneficjenci  
i grupy docelowe

Wartości graniczne,  
charakterystyka instrumentu

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  
(przewidywana alokacja) Instytucja

Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach (alokacja na poddziałanie 50 000 000 EUR)
Wsparcie projektów dotyczących: 
 › tworzenia lub rozwoju zaplecza B+R służącego działalności inwesty-

cyjnej – inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastruk-
turę B+R (typ 1);

 › prowadzenia przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na 
wdrożenie – badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace roz-
wojowe prowadzone we własnym zakresie lub obejmujące nabycie 
usług od innych jednostek, w tym także spoza regionu/kraju – jako 
element projektu (typ 2); 

 › wdrożenia (do etapu pierwszej produkcji włącznie) własnych lub 
zakupionych wyników prac B+R; wdrożenie zakupionych wyników 
prac B+R jest możliwe tylko w przypadku przeprowadzenia prac 
rozwojowych uzupełniających/dostosowujących technologie do 
specyfiki przedsiębiorstwa (typ 3).

Dotacje  › przedsiębiorstwa (prio-
rytet dla MŚP)

 › inne podmioty niebędą-
ce przedsiębiorstwami – 
na zasadzie współpracy 
z przedsiębiorstwem 
(odbiorcą efektu badań) 
w formie konsorcjum 
przedsiębiorstw lub 
konsorcjum naukowo-
-przemysłowego

Wartość wydatków kw.:
(typ 1)
 › min. 100 000 zł,
 › max. 10 000 000 zł; 

(typ 2)
 › min. 20 000 zł,
 › max. 5 000 000 zł; 

(typ 3)
 › min. 100 000 zł,
 › max. 10 000 000 zł 

(projekt kompleksowy obejmujący  
typ 1, 2 i 3)
 › min. 200 000 zł,
 › max. 15 000 000 zł

30.09. – 30.11.2017 – typ 
projektu 1 i 2
(75 000 000 zł)

IZ RPO WP

Poddziałanie 1.2.2 Bon na usługi badawcze (alokacja na poddziałanie 5 567 214 EUR)
Wsparcie projektów o małej skali, przeznaczone w szczególności na 
audyt technologiczny, zakup usług badawczych, wdrożenie nabytych 
wyników prac B+R (do etapu pierwszej produkcji włącznie), nabycie 
licencji, wsparcie w zakresie przejścia procedury ochrony patentowej 
itp. (realizowane w koordynacji z PO IR).

Dotacje  › MMŚP
 › IOB (projekt grantowy)

Kwota dofinansowania:
 › max. 100 000 zł

Nie przewiduje się naboru 
w 2017 r.

– 

Poddziałanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach (alokacja UE na poddziałanie w ramach wsparcia bezzwrotnego 70 300 000 EUR; w ramach instrumentów finansowych 25 000 000 EUR)
Wsparcie projektów w obszarze wdrażania innowacji produktowych, 
procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produk-
cyjnym – np. rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowa-
dzenia na rynek nowych produktów, dokonanie zasadniczych zmian 
procesu produkcyjnego, inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt 
produkcyjny (typ 1).

Dotacja MMŚP Typ projektu 1:
 › min. wartość wydatków  

kwalifikowalnych – 100 000 zł;
 › max. wartość wydatków  

kwalifikowalnych – 20 000 000 zł;

31.03. – 5.05.2017 
(60 000 000 zł)

IZ RPO WP

Wsparcie ekoinnowacji.
Projekty obejmują rozwiązania dotyczące m.in. efektywnego wykorzy-
stania zasobów, ograniczających materiało- i energochłonność, „zielonej 
gospodarki” i „zielonych” produktów, recyklingu odpadów, oczyszczania 
zużytej wody i ścieków, filtracji emisji, poprawy jakości powietrza w 
sektorze MŚP, dostosowywania instalacji do standardów najlepszych 
dostępnych technik, systemów zarządzania środowiskowego (typ 2).

Dotacja MMŚP Typ projektu 2:
 › min. wartość wydatków  

kwalifikowalnych – 100 000 zł;
 › max. wartość wydatków  

kwalifikowalnych – 5 000 000 zł;

28.08. – 29.09.2017
(20 000 000 zł)

IZ RPO WP

Wsparcie poprzez instrumenty finansowe w zakresie:
 › wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych 

i organizacyjnych w sektorze usług, np. rozbudowa przedsiębiorstwa 
prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych usług, dokonanie 
zasadniczych zmian w sposobie ich świadczenia skutkujące wprowa-
dzeniem na rynek nowych lub ulepszonych usług (typ 3);

 › Inwestycje dotyczące zwiększenia zastosowania technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych (typ 4).

Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych 
przez BGK.

Instrumenty 
finansowe:
pożyczki

Beneficjent: 
 › Menadżer funduszu 

funduszy
Grupa docelowa: 
 › mikro-, małe i średnie 

przedsiębiorstwa

Pożyczka:
 › wartość: do 1 000 000 zł;
 › okres finansowania: do 5 lat;
 › oprocentowanie: 0%, pożyczka 

udzielana na zasadach pomocy 
publicznej;

 › okres karencji: brak
 › możliwość zastosowania schematu 

risk-sharing-loan w ramach off-the-
-shelf-instruments

Oczekiwany wybór pośredni-
ków finansowych przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego

IZ RPO WP

Bank  
Gospodarstwa 
Krajowego
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RPO POMORSKIE

Typy projektów Rodzaj wsparcia
Beneficjenci  
i grupy docelowe

Wartości graniczne,  
charakterystyka instrumentu

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  
(przewidywana alokacja) Instytucja

Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne (alokacja na poddziałanie 83 217 222 EUR)
Wsparcie projektów dotyczących prac B+R:
 › realizacja przez przedsiębiorstwa badań przemysłowych i prac 

rozwojowych, w tym przygotowanie prototypów doświadczal-
nych, tworzenie linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji 
oraz uruchomienie pierwszej produkcji (typ 1);

 › procesy zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej 
przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych (typ 2);

 › zakup przez przedsiębiorstwa i dostosowanie do wdrożenia wy-
ników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej (typ 3);

 › realizacja projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do 
komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w 
ramach skutecznej współpracy z przedsiębiorstwami (typ 4);

Wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw:
 › budowa, rozbudowa, przebudowa laboratoriów specjalistycz-

nych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w 
przedsiębiorstwach (typ 5);

 › zakup wyposażenia, w tym aparatury badawczej, sprzętu i 
urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej niezbędnej infra-
struktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług 
(typ 6).

Typy projektów 1, 2, 3, 5 i 6 można łączyć w jednym projekcie

Dotacje Typ projektów 1 – 3, 5, 6: – 
przedsiębiorstwa,
 › partnerstwa przedsiębiorstw 

z innymi przedsiębiorcami, 
jednostkami naukowymi, szko-
łami wyższymi, IOB, izbami 
gospodarczymi i organizacjami 
przedsiębiorców, organizacjami 
pozarządowymi, innymi insty-
tucjami prowadzącymi badania 
naukowe lub prace rozwojowe

Typ projektu 4: 
 › jednostki naukowe, w tym 

szkoły wyższe, we współpracy 
z przedsiębiorcami

– 1.08. - 29.09.2017
(102 333 680 PLN)

Agencja  
Rozwoju  
Pomorza SA

Poddziałanie 1.1.2. Ekspansja przez innowacje – wsparcie pozadotacyjne (alokacja na działanie – wsparcie zwrotne 35 664 523 EUR)
Wsparcie poprzez instrumenty finansowe przedsiębiorstw 
rozpoczynających i rozwijających działalność B+R – wspieranie 
procesów rozwoju technologicznego i innowacyjności stymulu-
jące powstawanie nowych i rozwijanie już istniejących przedsię-
biorstw na podstawie wyników działalności badawczo-rozwojo-
wej. Preferowane projekty z zakresu technologii przyczyniających 
się do oszczędności surowców, energii oraz ograniczenia emisji 
szkodliwych substancji do środowiska.
Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych 
przez BGK.

Instrumenty 
finansowe: 
 › wejście kapita-

łowe, 
 › pożyczka na 

innowacje

Beneficjent: 
 › Bank Gospodarstwa Krajowe-

go jako Menadżer Funduszu 
Funduszy

Grupa docelowa: 
 › przedsiębiorstwa w po-

czątkowej fazie rozwoju, w 
szczególności mikro-, małe 
i średnie przedsiębiorstwa 
rozpoczynające i rozwijające 
działalność B+R

Wejścia kapitałowe 
 › przedsięwzięcia na poziomie 

VI–IX TRL,
 › wartość wejścia: od 200 000 zł 

do 5 000 000 zł
 › okres realizacji inwestycji: 

do 10 lat
Pożyczki:
 › przedsięwzięcia na poziomie 

VII–IX TRL,
 › wartość pożyczki: od 200 000 zł 

do 5 000 000 zł,
 › okres finansowania: do 10 lat

Lista pośredników  
finansowych

Zarząd  
Województwa 
Pomorskiego

Bank  
Gospodarstwa 
Krajowego
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Typy projektów Rodzaj wsparcia
Beneficjenci  
i grupy docelowe

Wartości graniczne,  
charakterystyka instrumentu

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  
(przewidywana alokacja) Instytucja

Działanie 2.1 Inwestycje podstawowe i profilowane – wsparcie pozadotacyjne (alokacja na działanie – wsparcie zwrotne 48 464 734 EUR)
Wsparcie ukierunkowane na zwiększanie zdolności MŚP do 
rozwijania produktów i usług, w tym poprzez zastosowanie 
innowacji. Wsparcie projektów w zakresie:
 › inwestycji podstawowych – finansowanie przedsięwzięć rozwo-

jowych przedsiębiorstw poprawiających ich potencjał konkuren-
cyjny, zdolność do rozszerzenia działalności o nowe produkty 
lub usługi oraz zwiększające produktywność;

 › inwestycji profilowanych – finansowanie przedsięwzięć 
inwestycyjnych przedsiębiorstw, w tym polegające na zmianie 
procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług, zakupie 
maszyn i sprzętu, a także rozbudowie zaplecza;

Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych 
przez BGK.

Instrumenty 
finansowe:
 › w zakresie 

inwestycji pod-
stawowych:
poręczenie, 
mikropożycz-
ka, pożyczka 
rozwojowa, 
pożyczka inwe-
stycyjna,

 › w zakresie 
inwestycji pro-
filowanych:
pożyczka profi-
lowana

Beneficjent:
 › Bank Gospodarstwa Krajowe-

go jako Menadżer Funduszu 
Funduszy

Grupa docelowa:
 › mikro- i małe przedsiębiorstwa 

(inwestycje podstawowe),
 › mikro-, małe i średnie 

przedsiębiorstwa (inwestycje 
profilowane)

Poręczenie 
 › wartość: do 500 000 zł;

Mikropożyczka 
 › wartość: do 100 000 zł,
 › okres finansowania: do 5 lat,

Pożyczka rozwojowa 
 › wartość: od 100 000 do 

300 000 zł,
 › okres finansowania: do 5 lat,

Pożyczka inwestycyjna 
 › wartość pożyczki od 300 000 zł 

do 1 000 000 zł,
 › okres finansowania do 7 lat,

Pożyczka profilowana (MŚP)
 › wartość: od 300 000 zł do 

1 000 000 zł,
 › okres finansowania do 7 lat

Lista pośredników  
finansowych

Zarząd  
Województwa 
Pomorskiego

Bank  
Gospodarstwa 
Krajowego

Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne (alokacja na poddziałanie 40 605 587 EUR)
Wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach służących:
 › poszerzeniu rynków zbytu lub palety oferowanych produktów/

usług albo znaczącej poprawie ich jakości – projekty wpisujące 
się w obszary inteligentnej specjalizacji;

 › poprawie efektywności dzięki wykorzystaniu TIK;
 › redukcji wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energo-

chłonności procesów produkcyjnych, tj. m.in. oszczędności su-
rowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji 
do środowiska.

Przedmiotem projektu może być budowa, rozbudowa infrastruk-
tury; unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego 
do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej; zasadni-
cza zmiana procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia 
usług; zmiana organizacyjna polegająca na wdrożeniu systemów 
zarządzania przedsiębiorstwem, w tym systemów zarządzania 
środowiskowego, informatyzacji procesów produkcyjnych.

Dotacje MMŚP Wartość wydatków kw.:
 › max. 2 000 000 zł

1.02. – 15.03.2017
(66 448 500 PLN)

Agencja  
Rozwoju  
Pomorza SA
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RPO ŚLĄSKIE

Typy projektów Rodzaj wsparcia
Beneficjenci  
i grupy docelowe

Wartości graniczne,  
charakterystyka  
instrumentu

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  
(przewidywana alokacja) Instytucja

Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (alokacja na działanie 176 483 992 EUR)
 › tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-roz-

wojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności 
innowacyjnej (typ 1); 

 › wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach (typ 2).

Dotacje  › przedsiębiorstwa,
 › spółki celowe/spin-off 

ustanawiane przez publiczne 
instytucje badawcze oraz 
przedsiębiorstwa,

 › konsorcja przedsiębiorstw 
i jednostek naukowych, uczelni 
lub instytutów badawczych,

 › porozumienia wyżej wymienio-
nych podmiotów, reprezento-
wanych przez lidera

Wartość dofinansowania:
 › min. 200 000 zł;

Wartość wydatków kw.:
 › max. 10 000 000 zł (typ 1) 

lub 5 000 000 zł (typ 2)

28.04. – 17.07.2017 –  
typ 1 i 2 (293 022 210,21 zł)
19.10. – 29.11.2017  
(195 971 299,56 zł)

Śląskie Centrum 
Przedsiębiorczości

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP (alokacja na działanie 132 262 417 EUR)
Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz 
procesowych – wsparcie projektów koncentrujących się 
na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i 
procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietech-
nologicznych jako wspomagających wraz z możliwością ich 
promocji na arenie krajowej i międzynarodowej.

Dotacje Mikro-, małe i średnie przedsię-
biorstwa

Wartość dofinansowania:
 › min. 100 000 zł;
 › max. 2 000 000 zł;

Wartość projektu:
 › max. 10 000 000 zł

12.2017 (63 049 668 zł) Śląskie Centrum 
Przedsiębiorczości

Działanie 3.3 TIK w działalności gospodarczej (alokacja na działanie 44 000 000 EUR)
Wsparcie wdrożeń nowoczesnych rozwiązań technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w procesach biznesowych 
przedsiębiorstw.

Dotacje Mikro-, małe i średnie przedsię-
biorstwa

Wartość wsparcia:
 › min. 50 000 zł;
 › max. 500 000 zł

Nie przewiduje się naboru w 
2017 r.

Śląskie Centrum 
Przedsiębiorczości

Działanie 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości (alokacja na działanie – wsparcie zwrotne 91 000 000 EUR)
Wsparcie w postaci instrumentów finansowych, ukierun-
kowane na rozwój przedsiębiorstw poprzez wzmacnianie 
podstawowej działalności lub realizację nowych projektów lub 
wchodzenie na nowe rynki. Wsparcie inwestycji zarówno w 
środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, jak również 
kapitał obrotowy, pod warunkiem powiązania z inwestycją 
rozwojową.
Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonio-
nych przez EBI.

Instrument finanso-
wy: pożyczka, porę-
czenie, gwarancja, 
wejście kapitałowe

Beneficjenci: podmioty wdrażają-
ce instrumenty finansowe 
Grupa docelowa: mikro-, małe 
i średnie przedsiębiorstwa

– Oczekiwany wybór pośred-
ników finansowych przez 
Europejski Bank Inwestycyjny. 

Zarząd  
Województwa 
Śląskiego

Europejski Bank 
Inwestycyjny
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RPO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Typy projektów Rodzaj wsparcia
Beneficjenci  
i grupy docelowe

Wartości graniczne,  
charakterystyka instrumentu

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  
(przewidywana alokacja) Instytucja

Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości (alokacja na działanie 61 000 000 EUR)
 › wsparcie na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza 

B+R służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw (typ 1);
 › projekty badawcze przedsiębiorstw służące opracowaniu nowych 

lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych 
(innowacje produktowe, procesowe), tj. realizowanie badań prze-
mysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych obejmujące 
dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia prototypu i 
jego pierwszej produkcji (typ2);

 › zakup wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej, m.in. 
patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy 
technologicznej – możliwy jedynie w przypadku konieczności 
przeprowadzenia dodatkowych prac rozwojowych, które zakładają 
uzupełnienie lub dostosowanie zakupionych technologii do specy-
fiki przedsiębiorstwa. Projekty, w których nie przewidziano prac 
rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania (typ3).

Dotacje  › mikro-, małe i średnie przed-
siębiorstwa,

 › duże przedsiębiorstwa

Wartość projektu:
 › min. 50 000 zł
 › max. 10 000 000 zł (typ 1) lub 

5 000 000 zł (typ 2 i typ 3)

30.06. – 31.10.2017  
– typ 1 (70 000 000 zł)
30.06. – 31.08.2017  
– typ 2 i 3 (50 000 000 zł)

Urząd  
Marszałkowski 
Województwa 
Świętokrzyskiego

Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP (alokacja na działanie 60 794 983 EUR)
 › dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębior-

stwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także 
unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością 
gospodarczą;

 › 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.

Dotacje  › mikro-, małe i średnie 
przedsiębiorstwa

Wartość wydatków kw. :
 › min. 100 000 zł (wsparcia w 

ramach pomocy de minimis) 
lub 10 000 000 zł (wsparcie 
w ramach regionalnej pomocy 
inwestycyjnej)

29.09. – 31.10.2017
(10 314 514,52 zł)

Urząd  
Marszałkowski 
Województwa 
Świętokrzyskiego

Działanie 2.6 Instrumenty finansowe dla MŚP (alokacja na działanie – wsparcie zwrotne)
Wsparcie w postaci instrumentów finansowych ukierunkowane na 
poprawę dostępu sektora świętokrzyskich MŚP do zewnętrznych 
źródeł finansowania, w celu zwiększonego zastosowania innowacji w 
przedsiębiorstwach.
Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych 
przez BGK.

Instrument finan-
sowy: poręczenia, 
pożyczki

Beneficjent:
 › podmiot wdrażający instru-

ment finansowy w formule 
funduszu funduszy

Grupa docelowa: 
 › mikro-, małe i średnie 

przedsiębiorstwa

– Oczekiwany wybór 
pośredników finansowych 
przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego.

Urząd  
Marszałkowski 
Województwa 
Świętokrzyskiego

Bank  
Gospodarstwa 
Krajowego
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RPO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Typy projektów Rodzaj wsparcia
Beneficjenci  
i grupy docelowe

Wartości graniczne,  
charakterystyka instrumentu

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  
(przewidywana alokacja) Instytucja

Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw (alokacja na poddziałanie 10 625 852,60 EUR)
 › 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 1);

 › wsparcie prowadzenia badań w przedsiębiorstwach (badań 
przemysłowych i/lub prac rozwojowych), w tym inwestycje w 
rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i praw-
ne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury 
badawczej (typ 2).

Dotacje  › przedsiębiorstwa (MŚP 
i duże); 

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

 › konsorcja: przedsiębiorstw, 
IOB, podmiotów sektora 
naukowo-badawczego, 
uczelni, przy czym liderem 
konsorcjum musi być przed-
siębiorstwo

Wartość projektu: 
 › min. 200 000 zł;

Wartość wydatków kw.:
 › min. 200 000 zł (mikro-, małe przed-

siębiorstwa), 400 000 zł (średnie) 
lub 800 000 zł (duże);

 › max. 1 000 000 zł (mikro-, małe 
przedsiębiorstwa), 3 000 000 zł 
(średnie) lub 5 000 000 zł (duże)

 › 31.03. – 28.04.2017  
(10 827 500 zł)

 › 29.09. – 28.11.2017 
(10 623 250 zł)

Warmińsko-
-Mazurska 
Agencja 
Rozwoju  
Regionalnego 
SA w Olsztynie

Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką (alokacja na poddziałanie 31 172 516,40 EUR)
Wsparcie projektów polegających na zakupie usług B+R 
oraz wykorzystaniu w przedsiębiorstwach wyników badań/ 
rozwiązań technologicznych wypracowanych z naukowcami/ 
podmiotami oferującymi usługi naukowe i badawczo-rozwojo-
we w następujących schematach:
 › A: bon na nawiązanie współpracy – projekty mające na celu 

zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych z B+R 
– wspomaganie inicjowania współpracy w obszarze B+R 
między przedsiębiorstwami a naukowcami lub podmiotami 
oferującymi usługi naukowe i badawczo-rozwojowe;

 › B: bon na rozwój współpracy poprzez projekty B+R – rozwój 
nowych lub udoskonalenie obecnie oferowanych i wykorzy-
stywanych produktów, usług lub technologii (przygotowanie 
do uzyskania akredytacji i certyfikacji, proces akredytacji i 
certyfikacji oraz proces uzyskiwania ochrony praw własności 
intelektualnej);

 › C: kontrakt B+R – dofinansowanie dużych przedsięwzięć B+R 
do etapu pierwszej produkcji włącznie – finansowanie dużych 
projektów B+R połączonych z wdrożeniem uzyskanych 
wyników.

Dotacje Schemat A i B: 
 › MŚP, 
 › konsorcja przedsiębiorstw 

(jako lider konsorcjum) z IOB, 
podmiotami sektora nauko-
wo-badawczego, uczelniami

Schemat C:
 › MŚP i duże przedsiębiorstwa; 
 › konsorcja przedsiębiorstw 

(jako lider konsorcjum) z IOB, 
podmiotami sektora nauko-
wo-badawczego, uczelniami

Wartość projektu:
 › min.50 000 zł (schemat B) lub 

260 000 zł (schemat C)
Wartość wydatków kw.:
 › min. 50 000 zł (schemat B) lub 

260 000 zł (schemat C)
 › max. 50 000 zł (schemat A), 

260 000 zł (schemat B) lub 10 
000 000 zł (schemat C)

 › 31.03. – 28.04.2017 
(31 320 000 zł)

 › 29.09. – 28.11.2017 
(31 869 750 zł)

Warmińsko-
-Mazurska 
Agencja 
Rozwoju  
Regionalnego 
SA w Olsztynie

Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju (alokacja UE na poddziałanie 10 778 030,90 EUR)
Wsparcie o charakterze kapitałowym oraz opieka doradcza, 
mentorska i szkoleniowa w następujących schematach:
 › A: dofinansowanie opieki mentorskiej i doradczej pozwalają-

cej wypracować m.in. model biznesowy, program urynkowie-
nia produktu z ewentualnymi badaniami rynku, w tym analizy 
opłacalności przedsięwzięcia;

 › B: Inwestycje w rozwój nowego przedsiębiorstwa. Wydatki 
mogą być przeznaczone na rozbudowę, modernizację istnieją-
cej infrastruktury/ sprzętu/ maszyn oraz na nabycie środków 
trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Dotacja MŚP w początkowej fazie 
rozwoju, tj. funkcjonujące na 
rynku nie dłużej niż 3 lata

Wartość projektu
 › Schemat A: min. 20 000 zł lub 
 › Schemat B: 150 000 zł

Wartość wydatków kw.:
 › Schemat A:  

min. 20 000 zł, 
max. 150 000 zł

 › Schemat B: 
min. 150 000 zł, 
max. 1 000 000 zł

 › 29.09. – 10.10.2017  
– schemat A  
(849 860 zł)

 › 27.10. – 29.12.2017  
– schemat B  
(8 498 600 zł)

Warmińsko-
-Mazurska 
Agencja 
Rozwoju  
Regionalnego 
SA w Olsztynie
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Typy projektów Rodzaj wsparcia
Beneficjenci  
i grupy docelowe

Wartości graniczne,  
charakterystyka instrumentu

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  
(przewidywana alokacja) Instytucja

Działanie 1.3.3 Fundusz na rozwój nowych firm (IF) (alokacja na działanie – wsparcie zwrotne 10 887 500 EUR)
Wsparcie finansowe na poprawę warunków rozwoju małych 
i średnich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez zapew-
nienie im funduszy na utrzymanie lub rozwój przedsiębiorstwa 
w początkowej fazie rozwoju oraz powiązanie inwestycji z 
działalnością przedsiębiorstwa.
Wsparciu inwestycyjnemu towarzyszyć będzie zorganizo-
wane wsparcie merytoryczne ułatwiające początkującemu 
przedsiębiorcy funkcjonowanie na rynku w pierwszych 3 latach 
istnienia firmy.
Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonio-
nych przez BGK.

Instrumenty finan-
sowe: pożyczka 
inwestycyjna, 
pożyczka obroto-
wa w powiązaniu z 
celami inwesty-
cyjnymi, wejścia 
kapitałowe

Beneficjent: 
 › podmiot wdrażający fundusz 

funduszy,
Grupa docelowa: 
 › MŚP działające na rynku nie 

dłużej niż 3 lata

Pożyczka inwestycyjna
 › MŚP funkcjonujące na rynku nie 

dłużej niż 3 lata,
 › wysokość pożyczki: 5 000 zł – 

1 000 000 zł,
 › max. okres finansowania: 10 lat,

Pożyczka obrotowa w powiązaniu 
z celami inwestycyjnymi
 › MŚP funkcjonujące na rynku nie 

dłużej niż 3 lata,
 › wysokość pożyczki: 5 000 zł –  

700 000 zł,
 › max. okres finansowania: 10 lat,

Wejście kapitałowe
 › MŚP funkcjonujące na rynku nie 

dłużej niż 3 lata,
 › wysokość wejścia kapitałowego: 

do 500 000 zł,
 › max. okres finansowania: 10 lat 

(w tym czasie nastąpi dezinwestycja)

Oczekiwany wybór pośredni-
ków finansowych przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego

Zarząd  
Województwa 
Warmińsko-
-Mazurskiego 

Bank  
Gospodarstwa 
Krajowego

Podziałanie 1.4.3 TIK w działalności MŚP (alokacja na poddziałanie 5 000 000 EUR)
Wsparcie projektów MŚP polegających na zwiększeniu udziału 
TIK w zarządzaniu przedsiębiorstwem (wraz z przeszkoleniem 
pracowników) prowadzące do obniżania kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej, internacjonalizacji oraz usprawnienia 
kontaktów z klientem.

Dotacje  › MŚP, 
 › grupy MŚP (w tym m.in. po-

rozumienia, sieci, konsorcja)

Wartość projektu: 
 › min. 20 000 zł;

Wartość wydatków kw.:
 › min. 20 000 zł;
 › max. 200 000 zł

31.03. – 20.04.2017
(7 795 800 zł)

Warmińsko-
-Mazurska 
Agencja 
Rozwoju  
Regionalnego 
SA w Olsztynie

Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R – wdrożenie wyników prac B+R (alokacja na poddziałanie 28 000 000 EUR)
Wsparcie wdrożenia do działalności przedsiębiorstwa wyników 
prac B+R, celem wdrożenia innowacji produktowej/ proceso-
wej w skali co najmniej regionu (projekty po etapie pierwszej 
produkcji). Uzupełniającym elementem projektu może być 
wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marke-
tingowych.

Dotacje  › MŚP, 
 › grupy MŚP (w tym m.in. po-

rozumienia, sieci, konsorcja)

Wartość projektu: 
 › min. 500 000 zł;

Wartość wydatków kw.:
 › min. 500 000 zł;
 › max. 6 500 000 zł

31.03. – 26.05.2017
(20 001 385,22 zł)

Warmińsko-
-Mazurska 
Agencja 
Rozwoju  
Regionalnego 
SA w Olsztynie
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Typy projektów Rodzaj wsparcia
Beneficjenci  
i grupy docelowe

Wartości graniczne,  
charakterystyka instrumentu

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  
(przewidywana alokacja) Instytucja

Działanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF) (alokacja na działanie – wsparcie zwrotne 49 300 000 EUR)
Wsparcie udzielane w formie instrumentów finansowych 
skierowane do przedsiębiorstw inwestujących w maszyny i 
sprzęt produkcyjny w celu poszerzenia lub uatrakcyjnienia 
oferty produktowej lub usługowej, nowoczesne TIK, innowacje 
produktowe i procesowe, m.in. poprzez adaptowanie gotowych 
technologii i rozwiązań zakupionych przez przedsiębiorstwo, 
wprowadzanie tzw. innowacji imitujących, innowacji w skali 
przedsiębiorstwa.
Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonio-
nych przez BGK.

Instrumenty finan-
sowe: pożyczki, 
poręczenia, gwa-
rancje, pożyczki 
z premią, wejścia 
kapitałowe

Beneficjent:
 › podmiot wdrażający fundusz 

funduszy
Grupa docelowa:
 › MŚP

Pożyczka inwestycyjna
 › MŚP,
 › wysokość: 5 000 zł – 1 000 000 zł,
 › okres finansowania: do 10 lat,

Poręczenie
 › MŚP,
 › wartość: do 500 000 zł;

Pożyczka z premią – instrument mie-
szany, łączący finansowanie zwrotne 
z bezzwrotnym w postaci subsydio-
wania odsetek,
 › MŚP,
 › wysokość: 5 000 zł – 300 000 zł,
 › okres finansowania: do 10 lat,

Wejście kapitałowe
 › MŚP,
 › kwota wsparcia: do 500 000 zł,
 › okres finansowania: do 10 lat (w tym 

czasie nastąpi dezinwestycja)

Oczekiwany wybór pośredni-
ków finansowych przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego

Zarząd  
Województwa 
Warmińsko-
-Mazurskiego 

Bank  
Gospodarstwa 
Krajowego
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RPO WIELKOPOLSKIE

Typy projektów Rodzaj wsparcia
Beneficjenci  
i grupy docelowe

Wartości graniczne,  
charakterystyka instrumentu

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  
(przewidywana alokacja) Instytucja

Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski (alokacja na działanie 101 900 000 EUR)
 › wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie 

lub rozwój istniejącego zaplecza B+R w postaci 
działów B+R w przedsiębiorstwach oraz tworze-
nie centrów B+R;

 › prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w 
tym badań przemysłowych i/lub eksperymen-
talnych prac rozwojowych, po stworzenie linii 
demonstracyjnej;

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

Dotacje  › przedsiębiorstwa lub ich grupy; 
 › konsorcja przedsiębiorstw 

(wiodąca rola) i jednostek na-
ukowych, uczelni lub organizacji 
pozarządowych

Wartość projektu:
 › max. 25 000 000 zł

12.2017 (150 000 000 zł) UMWW

Poddziałanie 1.5.1 Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP (alokacja na działanie – wsparcie zwrotne 120 000 000 EUR)
Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyj-
ność MŚP.
Wsparcie udzielane przez pośredników finanso-
wych wyłonionych przez BGK.

Instrumenty finan-
sowe: pożyczki, 
poręczenia

Beneficjent: podmiot wdrażający 
fundusz funduszy
Grupa docelowa: mikro-, małe i 
średnie przedsiębiorstwa

 Mikropożyczka:
 › wartość: do 100 000 zł
 › okres spłaty: 5 lat

Pożyczka rozwojowa:
 › wartość: od 100 000 zł do 500 000 zł
 › okres spłaty: do 7 lat

Lista pośredników  
finansowych

Zarząd  
Województwa 
Wielkopolskiego 

Bank  
Gospodarstwa 
Krajowego

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu (łączna alokacja na poddziałanie 1.5.2 i 1.5.3 157 000 000 EUR)
Wsparcie wysoko innowacyjnych projektów 
(innowacje  procesowe, produktowe, nietechno-
logiczne) poprzez inwestycje w środki trwałe oraz 
wartości niematerialne i prawne (nabycie praw 
patentowych, licencji, know-how lub nieopatento-
wanej wiedzy technicznej)

Dotacje MMŚP Wartość dofinansowania: 
 › min. 50 000 zł; 
 › max. 5 000 000 zł

Nie przewiduje się naboru 
w 2017 r.

UMWW
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RPO ZACHODNIOPOMORSKIE

Typy projektów Rodzaj wsparcia
Beneficjenci  
i grupy docelowe

Wartości graniczne,  
charakterystyka instrumentu

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  
(przewidywana alokacja) Instytucja

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw (alokacja na działanie 29 500 000 EUR)
Wsparcie „Małych projektów B+R” w zakresie zakupu przez 
przedsiębiorstwo usług B+R w jednostce naukowej, związanych z 
opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu/usługi/techno-
logii produkcji bądź jego/jej przetestowanie.

Dotacja  › przedsiębiorstwa (MŚP 
i duże)

Wartość dofinansowania na 
realizację jednego lub kilku 
bonów w przedsiębiorstwie: 
 › max. 50 000 zł

3.07. – 31.08.2017
(1 793 335,68 zł)

Urząd Marszałkowski 
Województwa  
Zachodniopomorskiego

Wsparcie projektów B+R przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem 
do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Dotacja  › przedsiębiorstwa (MŚP 
i duże), 

 › partnerstwa naukowo-prze-
mysłowe, w których liderem 
jest przedsiębiorstwo

Wartość wydatków kw.:
 › max. 5 000 000 zł

16.01. – 16.03.2017
(52 640 000 zł)
2.01. – 2.03.2018
(52 000 000 zł)

Urząd Marszałkowski 
Województwa  
Zachodniopomorskiego

Działanie 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach (alokacja na działanie 23 846 500 EUR)
Wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R w przedsiębior-
stwach.

Dotacja Przedsiębiorstwa Wartość dofinansowania:
 › max. 5 000 000 zł

2.01. – 2.03.2018
(25 000 000 zł)

Urząd Marszałkowski 
Województwa  
Zachodniopomorskiego

Wsparcie tworzenia i rozwoju wspólnej infrastruktury B+R dla 
przedsiębiorstw.

Dotacja  › IOB, grupy przedsiębiorstw,
 › konsorcja naukowo-prze-

mysłowe

Wartość dofinansowania:
 › max. 5 000 000 zł

Nie przewiduje się naboru 
w 2017 r.

Urząd Marszałkowski 
Województwa  
Zachodniopomorskiego

Działanie 1.4 Wdrażanie wyników prac B+R (alokacja na działanie 25 000 000 EUR)
Wsparcie ukierunkowane na rynkowe zastosowanie przez MŚP 
wyników projektów B+R, w szczególności finansowanych w 
ramach działania 1.1 RPO WZ 2014–2020. Celem wsparcia będzie 
wdrożenie w przedsiębiorstwach innowacji produktowych bądź 
procesowych w oparciu o nowe, współtworzone przez przedsię-
biorstwo rozwiązania technologiczne i innowacyjne. Wsparcie 
ukierunkowane na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub 
wartości niematerialne i prawne skutkujące wdrażaniem innowa-
cyjnych rozwiązań. 

Dotacja MMŚP Wartość wydatków kw.:
 › max. 10 000 000 zł

31.10. – 29.12.2017
(42 000 000 zł)

Urząd Marszałkowski 
Województwa  
Zachodniopomorskiego

Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji (alokacja na działanie 42 100 000 EUR)
Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji pro-
duktowych, procesowych i nietechnologicznych przez przedsię-
biorstwa prowadzące inwestycje we wskazanych specjalizacjach. 
Wsparcie zostanie ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w maszyny, urzą-
dzenia, sprzęt produkcyjny i wartości niematerialne i prawne.

Dotacja MMŚP Wartość dofinansowania:
 › max. 4 000 000 zł

31.03. – 29.05.2017
(42 000 000 zł)

Urząd Marszałkowski 
Województwa  
Zachodniopomorskiego
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Typy projektów Rodzaj wsparcia
Beneficjenci  
i grupy docelowe

Wartości graniczne,  
charakterystyka instrumentu

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  
(przewidywana alokacja) Instytucja

Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia (alokacja na działanie 30 000 000 EUR)
Wsparcie inwestycji ukierunkowanych na stworzenie znacznej 
liczby trwałych miejsc pracy oraz podniesienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw działających na wskazanym obszarze – inwestycje 
przedsiębiorstw (typ 1);
Minimalna liczba miejsc pracy utworzona w wyniku realizacji 
projektu wspartego w ramach niniejszego działania – 10 etatów 
(przedsiębiorstwo będzie zobowiązane do utrzymania powstałych 
miejsc pracy przez min. 3 lata od dnia płatności końcowej).

Dotacja MMŚP Wartość dofinansowania 
uzależniona od rzeczywiście 
utworzonej liczby miejsc pracy:
 › 10 miejsc pracy – max. 

2 000 000 zł;
 › powyżej 10 miejsc pracy  

– do 200 000 zł za każde 
kolejne miejsce pracy;

 › max. 10 000 000 zł;

30.06. – 31.07.2017
(26 998 289,91 zł)

Urząd Marszałkowski 
Województwa  
Zachodniopomorskiego

Wsparcie inwestycji ukierunkowanych na stworzenie znacznej 
liczby trwałych miejsc pracy oraz podniesienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw działających na wskazanym obszarze – wsparcie 
dla inwestorów (typ 2).
Minimalna liczba miejsc pracy utworzona w wyniku realizacji 
projektu wspartego w ramach niniejszego działania – 100 etatów 
(przedsiębiorstwo będzie zobowiązane do utrzymania powstałych 
miejsc pracy przez 5 lat od dnia płatności końcowej).

Dotacja MMŚP Wartość dofinansowania:
 › max. 10 000 000 zł,  

z możliwością zwiększenia  
do 15 000 000 zł

Nie przewiduje się naboru 
w 2017 r

Urząd Marszałkowski 
Województwa  
Zachodniopomorskiego

Działanie 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego (SOM) (alokacja na działanie 5 000 000 EUR)
Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji produk-
towych, procesowych i organizacyjnych przez MMŚP funkcjonują-
ce na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wsparcie 
ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań tech-
nologicznych poprzez inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt 
produkcyjny i wartości niematerialne i prawne. Wsparcie wynikać 
musi z założeń odpowiedniej strategii ZIT.

Dotacja Mikro-, małe i średnie 
przedsiębiorstwa realizujące 
inwestycje na obszarze SOM

– 2.03. – 5.05.2017
(19 000 000 zł)

Urząd Marszałkowski 
Województwa  
Zachodniopomorskiego

Działanie 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) (alokacja na działanie 5 000 000 EUR)
Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji pro-
duktowych, procesowych i organizacyjnych przez mikro-, małe i 
średnie przedsiębiorstwa funkcjonujące na obszarze Koszalińsko-
-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Wsparcie 
ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań tech-
nologicznych poprzez inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt 
produkcyjny i wartości niematerialne i prawne. Wsparcie wynikać 
musi z założeń odpowiedniej strategii ZIT.

Dotacja Mikro-, małe i średnie 
przedsiębiorstwa realizujące 
inwestycje na terenie KKBOF

– 2.03. – 5.05.2017
(19 000 000 zł)

Urząd Marszałkowski 
Województwa  
Zachodniopomorskiego

Działanie 1.9 Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe (alokacja na działanie – wsparcie zwrotne 72 900 000 EUR)
Wsparcie poprzez instrumenty finansowe inwestycji w środki 
trwałe, wartości niematerialne i prawne, jak i kapitał obrotowy 
(pod warunkiem powiązania z działalnością inwestycyjną lub dalszą 
ekspansją przedsiębiorstwa). Wspierane będą także procesy infor-
matyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, jak również stosowanie 
TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem końcowym 
(B2C). 
Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych 
przez BGK.

Instrumenty finan-
sowe:
poręczenia, mikro-
pożyczki, pożyczki 
obrotowo-inwe-
stycyjne, pożyczki 
inwestycyjne, po-
życzki na wdrożenia 
do praktyki gospo-
darczej wyników 
działalności B+R

Beneficjent: 
 › Bank Gospodarstwa Kra-

jowego 
Grupa docelowa: 
 › mikro-, mali i średni przed-

siębiorcy

– Oczekiwany wybór 
pośredników finansowych 
przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego

Instytucja Zarządzająca 
RPO WZ 2014–2020

Bank Gospodarstwa 
Krajowego
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9. ŹRÓDŁA INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

PORTAL WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL
Portal www.funduszeeuropejskie.gov.pl to wiarygodne źródło informacji na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych. 
Ze strony można się dowiedzieć m.in., jak krok po kroku ubiegać się o środki unijne oraz jakie są możliwości dofinansowania dla na-
szych pomysłów i projektów. 
Na portalu użytkownicy znajdą praktyczne informacje i funkcjonalności potrzebne zarówno podczas ubiegania się o wsparcie, jak 
i przy realizacji projektów, np.: 

 – Wyszukiwarkę dotacji – w wyszukiwarce znajdują się informacje o wszystkich możliwościach uzyskania wsparcia z Funduszy 
Europejskich. Dzięki intuicyjnym filtrom użytkownik w łatwy i szybki sposób będzie mógł odnaleźć interesujące go źródło finan-
sowania. 

 – Informacje na temat możliwości i sposobów pozyskania Funduszy Europejskich skierowane do różnych grup potencjalnych be-
neficjentów: np. przedsiębiorstw, osób planujących założenie działalności gospodarczej, potencjalnych uczestników projektów 
zainteresowanych rozwojem zawodowym. 

 – Informacje w formie instrukcji i poradników ułatwiających zrozumienie zagadnień związanych z Funduszami Europejskimi oraz 
ubieganiem się o dotacje. 

 – Wyszukiwarkę szkoleń i konferencji. 
 – Dane kontaktowe wszystkich punktów informacyjnych Funduszy Europejskich w Polsce oraz możliwość znalezienia ich w kon-

kretnym województwie. 
 – Dokumenty i publikacje informacyjne o środkach europejskich. 
 – Informacje o wszystkich projektach, które otrzymały dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

 
Na portalu Funduszy Europejskich znajdują się również przekierowania do stron wszystkich instytucji zajmujących się zarządzaniem 
środkami UE.

PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Punkty informacyjne Funduszy Europejskich umożliwiają potencjalnym beneficjentom bezpłatne uzyskanie informacji dotyczących 
procesu ubiegania się o dofinansowanie, a także wsparcie na etapie realizacji projektu.
Zakres usług tych punktów obejmuje:

 – Diagnozę klienta – zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Fun-
duszy Europejskich.

 – Informowanie o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji.
 – Przedstawienie „krok po kroku” procesu ubiegania się o dofinansowanie, w tym: przekazanie danych kontaktowych do instytucji, 

które przyznają dotacje zgodnie ze zdiagnozowanym pomysłem na projekt.
 – Pomoc beneficjentom ostatecznym w znalezieniu odpowiedniego źródła wsparcia.
 – Wstępną pomoc w rozliczaniu projektów.
 – Organizowanie spotkań informacyjnych oraz szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów.
 – Pomoc przy przygotowywaniu wniosków/projektów (pomoc w zidentyfikowaniu kluczowych obszarów projektu oraz odniesienie 

ich do zasad i warunków decydujących o przyznaniu dotacji z Funduszy Europejskich).
 – Pomoc w realizacji projektów – pomoc przy problemach pojawiających się w trakcie realizacji projektów, np. w związku z zasadą 

konkurencyjności, przy ponoszeniu wydatków, zasadą dokumentowania realizowanych przedsięwzięć oraz pomoc w rozliczaniu 
projektu.
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GŁÓWNE PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Województwo Nazwa i adres punktu Telefony do konsultantów

Województwo  
dolnośląskie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

71 776 95 01
71 776 96 51
fax: 71 776 98 41

Województwo  
kujawsko-pomorskie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy
Jagiellońska 9, 85-950 Bydgoszcz

52 321 33 42
52 327 68 84
797 304 123
660 691 644

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

56 62 18 409
56 62 18 341
56 62 18 486
56 62 18 267
56 62 18 268
797 304 122

Województwo  
łódzkie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

42 663 31 07
42 663 34 05
42 291 97 60
fax: 42 663 30 94

Województwo  
lubelskie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie
ul. Stefczyka 3B/018, 20-151 Lublin

81 441 68 65
81 441 68 64
81 441 65 47
81 441 65 46
Infolinia 800 175 151
fax: 81 441 68 65

Województwo  
lubuskie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra

68 4565 454
68 4565 480
68 4565 488
68 4565 499
68 4565 535

Województwo  
małopolskie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków

12 616 06 16
12 616 06 26
12 616 06 36
12 616 06 46
12 616 06 56
12 616 06 66
12 616 06 76
12 616 06 86

Województwo  
mazowieckie

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa

22 626 06 32

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie
Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

801 101 101
22 542 27 11
22 542 20 38

Województwo  
opolskie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu
ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

77 440 47 20,21,22
fax: 77 440 47 21

Województwo  
podkarpackie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie
ul. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

17 747 64 15
17 747 64 82
fax: 17 747 64 83
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Województwo Nazwa i adres punktu Telefony do konsultantów

Województwo  
podlaskie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

85 66 54 302
85 66 54 383
 85 66 54 384
85 66 54 516
85 66 54 599
fax: 85 66 54 474
infolinia: 0 801 308 013

Województwo  
pomorskie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku
ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk

58 326 81 52
58 326 81 48
58 326 81 47
fax: 58 326 81 34

Województwo  
śląskie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

32 77 40 172
32 77 40 193
32 77 40 194

Województwo  
świętokrzyskie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach
ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce

41 343 22 95
41 340 30 25
infolinia 800 800 440

Województwo  
warmińsko-mazurskie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

89 512 54 82
89 512 54 83
89 512 54 85
89 512 54 86

Województwo  
wielkopolskie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

61 626 61 93
61 626 61 92
61 626 61 90
61 626 72 46

Województwo  
zachodniopomorskie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Kuśnierska 12b, 70-536 Szczecin

800 34 55 34
91 432 94 32
91 432 94 33
91 432 94 35

Dane wszystkich punktów informacyjnych w tym lokalnych znajdują się na stronie:  
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/
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10. WYKAZ INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH  
 INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

W ramach systemu dystrybucji funduszy europejskich zdefiniowane są następujące podmioty:
a. instytucje udzielające wsparcia z funduszy europejskich

 – na poziomie centralnym
 – na poziomie regionalnym 

b. instytucje otoczenia biznesu

INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE WSPARCIA Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W systemie dystrybucji funduszy europejskich zdefiniowane są następujące podmioty:

 – Instytucja zarządzająca – jest odpowiedzialna za zarządzanie programem i jego wdrażanie;
 – Instytucja pośrednicząca – wypełnia część wydelegowanych jej przez instytucję zarządzającą obowiązków, odpowiada również 

za monitoring i ewaluacje poszczególnych etapów realizacji programu;
 – Instytucja wdrażająca – odpowiedzialna za przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie oraz monitorowanie 

i raportowanie z realizacji poszczególnych projektów. 

Należy jednak podkreślić, że nie wszystkie programy wdrażane są przez zespół trzech instytucji. W wielu przypadkach np. 
instytucja pośrednicząca pełni jednocześnie funkcję instytucji wdrażającej, łącząc zestawy kompetencji właściwe dla obu 
tych szczebli.

INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE WSPARCIA Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA POZIOMIE CENTRALNYM

Instytucja Kontakt Wdrażane działania z zakresu B+R i innowacji

MINISTERSTWO ROZWOJU Ministerstwo Rozwoju
plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
tel.: 222 500 130
www.mr.gov.pl

Instytucja zarządzająca 
 › Działanie: 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R 
przedsiębiorstw.

POLSKA AGENCJA ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ul. Pańska 81/83 
00-834, Warszawa 
Tel. 22 432 71 25,  
22 432 80 80
www.parp.gov.pl

 › Działanie: 1.3. 1. Wdrażanie innowacji przez MŚP
 › Działanie: 1.4. Wzór na konkurencję
 › Działanie: 1.3.2. Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP
 › Działanie: 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

POLSKA AGENCJA ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ul. Pańska 81/83 
00-834, Warszawa 
tel. (22) 432 71 25
www.parp.gov.pl

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020:
 › Działanie: 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP
 › Działanie: 1.3.2. Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP
 ›  Działanie: 1.4. Wzór na konkurencję

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020:
 › Działanie: 3.2.1 Badania na rynek

NARODOWE CENTRUM BADAŃ 
I ROZWOJU

ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Tel. +48 22 39 07 401
www.ncbr.gov.pl

 › Działanie: 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
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INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE WSPARCIA Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA POZIOMIE REGIONALNYM 

Województwo
Instytucja zarządzająca  
– Urząd Marszałkowski

Instytucja udzielająca 
wsparcia*

Strona internetowa  
regionalnego programu  
operacyjnego

Wdrażane działania  
z zakresu B+R i innowacji

Województwo  
dolnośląskie

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego
ul. Wybrzeże Juliusza 
Słowackiego 12-14 
50-411, Wrocław
tel. (71) 776 90 53
www.umwd.dolnyslask.pl

Dolnośląska Instytucja 
Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4
53-611, Wrocław
tel. (71) 776 58 02
www.dip.dolnyslask.pl

www.rpo.dolnyslask.pl Działanie: 1.2. Innowacyjne 
przedsiębiorstwa-konkurs 
horyzontalny.
Działanie: 1.5. Rozwój 
produktów i usług MŚP

Województwo  
kujawsko-pomorskie

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 
Plac Teatralny 2
87-100, Toruń
tel. (56) 62 18 600
www.kujawsko-
pomorskie.pl

Instytucja 
Pośrednicząca: Nie 
została wyłoniona
Instytucja 
odpowiedzialna za 
nabór: 
Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego
Departament Wdrażania 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 
Plac Teatralny 2
87-100, Toruń
tel. (56) 62-18-700

www.rpo.kujawsko-
pomorskie.pl

Działanie: 1.2. Promowanie 
inwestycji przedsiębiorstw 
w badania i innowacje (UM)*
Działanie: 1.6. Wspieranie 
tworzenia i rozszerzania 
zaawansowanych zdolności 
w zakresie rozwoju
produktów i usług (UM)*

Województwo  
łódzkie

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Łódzkiego
 al. Piłsudskiego 8
 90-051, Łódź 
tel. 695 356 594
www.lodzkie.pl

Centrum Obsługi 
Przedsiębiorcy
ul. Moniuszki 7/9
90 – 101, Łódź
tel. (42) 230 15 50

www.rpo.lodzkie.pl Działanie: I.2. Inwestycje 
przedsiębiorstw w badania 
i innowacje
Działanie: II.3. Zwiększenie 
konkurencyjności MŚP

Województwo  
lubelskie

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego
ul. Spokojna 4
20-074, Lublin
tel. (81) 44 16 600
www.lubelskie.pl

Lubelska Agencja 
Wspierania 
Przedsiębiorczości
ul. Wojciechowska 9a
20-704, Lublin
tel. (81) 46 23 800 

www.rpo.lubelskie.pl Działanie: 1.2. Badania 
celowe
Działanie: 1.3. 
Infrastruktura 
badawczo-rozwojowa 
w przedsiębiorstwach
Działanie: 3.7. Wzrost 
konkurencyjności MŚP

Województwo  
lubuskie

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057, Zielona Góra 
tel. (68) 45 65 200
www.bip.lubuskie.pl

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Lubuskiego
Departament 
Zarządzania 
Regionalnym Programem 
Operacyjnym
 ul. Chrobrego 1-3-5
65-043, Zielona Góra
tel. (68) 45 65 171

www.rpo2020.lubuskie.pl Działanie: 1.1. Badania 
i innowacje
Działanie: 1.5.Rozwój 
sektora MŚP (UM)*

Województwo  
małopolskie

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego
ul. Basztowa 22
31-156, Kraków
tel. (12) 63-03-107
www.malopolskie.pl

Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358, Kraków
tel. (12) 376 91 00

www.rpo.malopolska.pl Działanie: 1.2. 
Badania i innowacje 
w przedsiębiorstwach
Działanie: 3.4. Rozwój 
i konkurencyjność 
małopolskich MŚP
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INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE WSPARCIA Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA POZIOMIE REGIONALNYM

Województwo
Instytucja zarządzająca  
– Urząd Marszałkowski

Instytucja udzielająca 
wsparcia*

Strona internetowa  
regionalnego programu  
operacyjnego

Wdrażane działania  
z zakresu B+R i innowacji

Województwo  
mazowieckie

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719, Warszawa
tel. (22) 59 79 100
www.mazovia.pl

Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych
ul. Jagiellońska 74 
03-301, Warszawa
tel. (22) 542 20 00 

www.rpo.mazovia.pl;
www.funduszedlamazowsza.eu

Działanie: 1.2. Działalność 
badawczo-rozwojowa 
przedsiębiorstw
Działanie: 3.3 Innowacje 
MŚP

Województwo  
opolskie

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Opolskiego
ul. Piastowska 14
46-020, Opole
tel. (77) 541 64 10
www.opolskie.pl/serwis

Opolskie Centrum 
Rozwoju Gospodarczego
ul. Spychalskiego 1a 
45-716 Opole
tel. (77) 403 36 00

www.rpo.opolskie.pl Działanie: 1.1 Innowacje 
w przedsiębiorstwach
Działanie: 2.1 Nowe 
produkty i usługi w MŚP

Województwo  
podkarpackie

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010, Rzeszów
tel. (17) 850 1700
www.umwp.
podkarpackie.pl

Organizacja  
odpowiedzialna za 
nabór:
Departament 
Wspierania 
Przedsiębiorczości 
Urzędu 
Marszałkowskiego  
tel. (17) 747 61 70
Organizacja odpowie-
dzialna za protesty: 
Departament 
Zarządzania RPO Urzędu 
Marszałkowskiego  
tel. (17) 747 67 05

www.rpo.podkarpackie.pl Działanie: 1.2. Badania 
przemysłowe, prace 
rozwojowe oraz ich 
wdrożenia.
Działanie: 1.4. Wsparcie 
MŚP

Województwo  
podlaskie

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Podlaskiego 
ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 1 
15-888, Białystok
tel. (85) 66 54 549
www.wrotapodlasia.pl

Instytucja Pośrednicząca 
zostanie wyłoniona 
w trybie zamówienia 
publicznego

www.rpowp.wrotapodlasia.pl Działanie: 1.2. Wspieranie 
transferu wiedzy, innowacji, 
technologii i komercjalizacji 
wyników B+R oraz 
rozwój działalności B+R 
w przedsiębiorstwach
Działanie: 1.3. 
Wspieranie inwestycji 
w przedsiębiorstwach

Województwo  
pomorskie

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810, Gdańsk
tel. (58) 326-15-55
www.pomorskie.eu

Instytucja Pośrednicząca 
zostanie wyłoniona 
w trybie zamówienia 
publicznego.

rpo.pomorskie.eu Działanie: 1.1. Ekspansja 
przez innowacje
Działanie: 2.2. Inwestycje 
profilowane

Województwo  
śląskie

Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego  
ul. Ligonia 46
40-037, Katowice
tel. (32) 207 88 88
www.slaskie.pl

Śląskie Centrum 
Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500, Chorzów 
tel. (32) 743 91 60

www.rpo.slaskie.pl Działanie: 1.2. Badania, 
rozwój i innowacje 
w przedsiębiorstwach
Działanie: 3.2. Innowacje 
w MŚP
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INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE WSPARCIA Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA POZIOMIE REGIONALNYM

Województwo
Instytucja zarządzająca  
– Urząd Marszałkowski

Instytucja udzielająca 
wsparcia*

Strona internetowa  
regionalnego programu  
operacyjnego

Wdrażane działania  
z zakresu B+R i innowacji

Województwo  
świętokrzyskie

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3 
25-516, Kielce
tel. (41) 342 15 30
www.sejmik.kielce.pl

Departament Wdrażania 
Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego Urzędu 
Marszałkowskiego
ul Sienkiewicza 63 
25-002, Kielce
tel. (41) 36 58 100

www.rpo-swietokrzyskie.pl Działanie: 1.2. 
Badania i rozwój 
w sektorze świętokrzyskiej 
przedsiębiorczości (UM)*
Działanie: 2.5. Wsparcie 
inwestycyjne sektora MŚP 
(UM)*

Województwo  
warmińsko-mazurskie

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego
ul. Emilii Plater 1 
11-041, Olsztyn
tel. (89) 521 90 00
www.bip.warmia.
mazury.pl/urzad_
marszalkowski

Nie wyłoniono jeszcze 
instytucji udzielającej 
wsparcia.

www.rpo.warmia.mazury.pl 

Województwo  
wielkopolskie

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34 
61-714, Poznań
tel. (61) 626 66 66
www.umww.pl 

Departament 
Wdrażania Programu 
Regionalnego Urzędu 
Marszałkowskiego 
al. Niepodległości 34 
61-714, Poznań
tel. (61) 626 61 00

www.wrpo.wielkopolskie.pl Działanie: 1.2. Wzmocnienie 
potencjału innowacyjnego 
przedsiębiorstw 
Wielkopolski(UM)*
Działanie: 1.5. Wzmocnienie 
konkurencyjności 
przedsiębiorstw(UM)*

Województwo  
zachodniopomorskie

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34  
70-540, Szczecin
tel. zależny od jednostki 
organizacyjnej
www.wzp.pl

Wydział Wdrażania 
RPO Urzędu 
Marszałkowskiego
ul. Monte Cassino 2 
Koszalin, 75-412
tel. (94) 31 77 411

www.rpo.wzp.pl Działanie: 1.1. Projekty 
badawczo–rozwojowe 
przedsiębiorstw
Działanie: 1.2. Rozwój 
infrastruktury B+R 
w przedsiębiorstwach
Działanie: 1.4. Wdrażanie 
wyników prac B+R
Działanie: 1.5 Inwestycje 
przedsiębiorstw wspierające 
rozwój regionalnych 
specjalizacji oraz 
inteligentnych specjalizacji

*Za dane działanie odpowiada Urząd Marszałkowski
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INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU
Instytucje otoczenia biznesu tworzą ogólnokrajową sieć podmiotów wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności 
w Polsce. Pierwsze z nich utworzono już w połowie lat 90. XX wieku. Od tego czasu ich liczba stopniowo rosła. Każda z insty-
tucji ma własną, indywidualną ofertę. Chociaż nie istnieje uniwersalny model działalności, to w zależności od przyjętych przez 
poszczególne instytucje celów i realizowanych działań można je podzielić na trzy główne grupy: (i) ośrodki przedsiębiorczości, 
(ii) ośrodki innowacji oraz (iii) pozabankowe instytucje finansowe. 

Ośrodki przedsiębiorczości i ośrodki innowacji oferują szeroki zakres usług dotyczących promocji i inkubacji przedsiębior-
czości, w tym działalności innowacyjnej. Większość instytucji umożliwia przedsiębiorstwom wynajem infrastruktury przy-
stosowanej do zakładania i rozwoju biznesu – powierzchni biurowej, użytkowej i laboratoryjnej oraz świadczy usługi dorad-
czo-szkoleniowe z zakresu przedsiębiorczości, marketingu, finansów, zarządzania, ochrony praw własności intelektualnej czy 
technologii, w zależności od potrzeb klienta. Oferta jest też zróżnicowana ze względu na charakteru instytucji i jej strategię 
działania.

Ośrodki przedsiębiorczości: inkubatory przedsiębiorczości, preinkubatory, ośrodki szkoleniowo-doradcze i centra biznesu. 

Wspierają przede wszystkim szeroko rozumianą lokalną przedsiębiorczość. Działania kierują do osób planujących rozpoczęcie 
biznesu, poszukujących wsparcia na początkowych etapach tego procesu lub pomocy w rozwijaniu firmy, w tym poszukiwaniu 
zewnętrznego finansowania czy partnerów biznesowych. 

PRZYKŁAD: Opolski Inkubator Przedsiębiorczości (www.spp.opole.pl/inkubator.html) wspiera osoby rozpoczynające 
działalność gospodarczą, jak i już aktywnych przedsiębiorców. Oferta inkubatora obejmuje m.in. udostępnianie pomiesz-
czeń biurowych, magazynowych i składowych oraz doradztwo prawne, finansowe i marketingowe.

Ośrodki innowacyjne: parki technologiczne, inkubatory technologiczne, centra transferu technologii, akademickie inku-
batory przedsiębiorczości oraz centra innowacji.

Udzielają wsparcia związanego z zakładaniem i wzrostem firm rozwijających działalność innowacyjną. Ośrodki realizują 
wsparcie doradczo-szkoleniowe o charakterze proinnowacyjnym, m.in. w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, 
poszukiwania partnerów biznesowych, wchodzenia na zagraniczne rynki, konsultacji i selekcji innowacyjnych pomysłów, 
przygotowywania biznesplanu i modelu biznesowego czy wyszukiwania źródeł finansowania. Większość instytucji oferuje 
wynajem powierzchni użytkowych na cele rozpoczynania i rozwoju działalności przedsiębiorstwa. 

 – parki technologiczne – wspierają rozwój MŚP wykorzystujących nowe technologie, oferując m.in. wynajem powierzchni labo-
ratoryjnej oraz usługi doradczo-szkoleniowe. 

PRZYKŁAD: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (www.
ppnt.poznan.pl) oferuje wynajmem powierzchni oraz szerokie wsparcie doradczo-szkoleniowe w zakresie wprowadzania 
innowacyjnych rozwiązań w firmach (transfer i wdrażanie technologii, zarządzanie własnością intelektualną, odnajdywa-
nie partnerów do współpracy w obszarze B+R+I). Przedsiębiorcy mają też dostęp zarówno do specjalistycznych usług 
laboratoryjnych, usług IT, jak i do finansowania typu seed (obok parku funkcjonuje fundusz zalążkowy).

 – inkubatory technologiczne – realizują programy inkubacji przedsiębiorczości, przede wszystkim mikro i małych firm. Łączą ofertę 
lokalową z usługami doradczo-szkoleniowymi, m.in. w zakresie przedsiębiorczości, biznesplanu, źródeł finansowania i ochrony 
praw własności intelektualnej.

PRZYKŁAD: Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości (www.kip.kalisz.pl) oferuje wsparcie zarówno dla przedsiębiorców, jak 
i osób zakładających działalność gospodarczą. Oferuje dostęp do powierzchni biurowych i pomoc doradczo-szkoleniową 
w zakresie przedsiębiorczości, pozyskiwania środków finansowych, wchodzenia na rynki zagraniczne oraz poszukiwania 
partnerów gospodarczych. 
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 – centra transferu technologii – jednostki prowadzone przez uczelnie i instytuty PAN w celu przekazywania do gospodarki wy-
ników prac B+R realizowanych w tych instytucjach (również w podmiotach posiadających z nimi stałe umowy). Usługi centrów 
skierowane są głównie do środowiska naukowego (transfer wiedzy poprzez spółki typu spin-off pracowników naukowych), a w 
mniejszym zakresie również do podmiotów zewnętrznych. 

PRZYKŁAD: Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska (www.transfer.edu.pl) – oprócz działań skierowa-
nych do pracowników naukowych Centrum posiada ofertę dla firm. Instytucja pomaga w nawiązaniu kontaktu z zespołem 
badawczym lub naukowcem Politechniki zainteresowanym współpracą w zakresie prac B+R lub wykonania określonej 
usługi. Istnieje też możliwość uzyskania niezależnej opinii na temat innowacyjności technologii oraz wsparcia w zakresie 
analiz rynku i wchodzenia na rynki zagraniczne.

 – akademickie inkubatory przedsiębiorczości – podmioty wspierające komercjalizację poprzez rozwój nowych przedsiębiorstw 
opartych na rozwiązaniach pochodzących ze środowiska akademickiego (głównie studentów). Większość AIP jest zrzeszona w 
sieci zarządzanej przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, pozostałe funkcjonują jako jednostki powołane 
przez uczelnie lub działają w ramach parków technologicznych i innych instytucji.

PRZYKŁAD: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej (www.aip.pk.edu.pl) wspiera powstawa-
nie firm opartych na wiedzy oraz ich pierwszą fazę działania. Oferta jest skierowana przede wszystkim do studentów, 
absolwentów i pracowników naukowych. Instytucja może również świadczyć proinnowacyjne usługi dla MŚP w ramach 
poddziałania 2.3.1 PO IR. 

 – centra innowacji – świadczą wyspecjalizowane usługi doradczo-szkoleniowe o charakterze proinnowacyjnym, nie oferują wy-
najmu powierzchni biurowych. Wspierają przedsiębiorców i technologiczne start-upy we wprowadzaniu na rynek nowych pro-
duktów i technologii. Do niedawna większość CI zaliczano do centrów transferu technologii, jednak zmieniło się to w wyniku 
zmiany uwarunkowań polityczno-prawnych (w odróżnieniu od CTT nie są afiliowane przy jednostkach naukowych).

PRZYKŁAD: Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego (www.scntpl.pl) specjalizuje się w branży 
inżynierii materiałowej, oferując szereg usług głównie dla przemysłu lotniczego. Infrastruktura instytucji obejmuje Za-
kład Struktur Kompozytowych (projektowanie i wytwarzanie kompletnych struktur kompozytowych lub ich elementów) 
oraz Laboratorium Badań Materiałów (prace badawcze uwzględniające próby statyczne i zmęczeniowe kompletnych 
konstrukcji lub ich elementów).

Pozabankowe instytucje finansowe: regionalne i lokalne fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych, fundusze 
kapitału zalążkowego, sieci aniołów biznesu. Podmioty te zajmują się dystrybucją zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów 
finansowych, wdrażanych ze współudziałem funduszy europejskich. 

Listy adresowe instytucji otoczenia biznesu:
 – inkubatory przedsiębiorczości   > sooipp.org.pl >  mapa
 – ośrodki szkoleniowo-doradcze > sooipp.org.pl >  mapa
 – parki technologiczne, naukowo-technologiczne i przemysłowo-technologiczne > sooipp.org.pl >  mapa
 – inkubatory technologiczne > sooipp.org.pl >  mapa
 – centra transferu technologii > sooipp.org.pl >  mapa
 – akademickie inkubatory przedsiębiorczości > inkubatory.pl
 – centra innowacji > sooipp.org.pl >  mapa 
 – akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju ośrodki innowacji > mr.gov.pl > plik xlsx

Instytucje branżowe, zrzeszające wybrane instytucje:
 – Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (www.sooipp.org.pl)
 – Polski Związek Funduszy Pożyczkowych (www.pzfp.pl)
 – Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych (www.ksfp.org.pl)
 – Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych (www.forumparkow.pl)
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http://www.transfer.edu.pl
http://www.aip.pk.edu.pl
http://www.scntpl.pl
http://sooipp.org.pl/inkubatory-przedsiebiorczosci
http://sooipp.org.pl/osrodki-szkoleniowo-doradcze
http://sooipp.org.pl/parki-technologiczne
http://sooipp.org.pl/inkubatory-technologiczne
http://sooipp.org.pl/centra-transferu-technologii
https://inkubatory.pl/mapa-inkubatorow/
https://inkubatory.pl/mapa-inkubatorow/
http://sooipp.org.pl/centra-innowacji
http://sooipp.org.pl/centra-innowacji
https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/innowacyjnosc/akredytacja-osrodkow-innowacji-swiadczacych-uslugi-proinnowacyjne/#Zestawienie dotychczas akredytowanych Ośrodków Innowacji
https://www.mr.gov.pl/media/43379/Wykaz_v_8_31_08_2017.xlsx
http://www.sooipp.org.pl
http://www.pzfp.pl
http://www.ksfp.org.pl
http://www.forumparkow.pl


INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Dzierżoniów

Nowa Ruda

Gorzów Wlkp.

Nowogard

Częstochowa

Ostrowiec Świętokrzyski 

Starachowice

Tarnobrzeg

Tarnów

Namysłów 

Opole 

Kędzierzyn-Koźle

Strzelce Op.

Kleszczów 

Zelów

Wola

Kutno 

Leszno 

Żary

Ostrów Wlkp.

Ostrzeszów 
Lublin 

Puławy 

Andrychów

Kraków 
Oświęcim

Nowy Sącz

Mielec 

Sanok
Bielsko-Biała

BędzinChorzów

Tarnowskie Góry

Gliwice

Knurów Ruda Śl.

Jastrzębie-Zdrój

Biała Podlaska

Koszalin

Sławno
Słupsk 

Malbork 

Solec Kujawski 

Włocławek 

Świecie

Gdańsk

Gdynia
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www.fundacja.zary.pl
www.mip.um.andrychow.eu
www.mipbp.pl
www.inkubator.powiat.bedzin.pl
www.bcp.org.pl
www.cpchorzow.pl
www.czip.org.pl
http://www.dzierzoniow.pl/pl/page/dzier%C5%BConiowski-inkubator-przedsi%C4%99biorczo%C5%9Bci
www.inkubatorstarter.pl
www.inkubator-gdynia.pl
www.arl.pl
www.lfzcg.gorzow.pl
www.inkubator.xm.pl
www.arreks.com.pl
www.fundacja.knurow.pl
www.inkubatorkoszalin.pl
www.fpgrk.krakow.pl
www.arrk.kutno.net.pl
www.lcb.leszno.pl
www.lfr.lublin.pl
www.swp.malbork.pl
www.marr.com.pl
www.nsig.pl
www.agroreg.com.pl
www.fundacjatpp.pl
www.inkubator.nowysacz.pl
www.spp.opole.pl
www.kkpp.pl
www.inkubator.strzelceopolskie.pl
www.inkubator.arl.ostrowiec.pl
www.ocwp.org.pl
www.socp.info.pl
www.cbmz.pl
www.fpcp.org.pl
www.inkubatorrudzki.pl
www.rigsanok.noestrada.pl
www.inkubator.slawno.ta.pl
inkubator.slupsk.pl
www.rcp.soleckujawski.pl
www.rig.org.pl
www.swrgzsip.webd.pl
www.tarr.pl
www.inkubator.tarnogorski.pl
www.tarr.tarnow.pl
www.inkubator.wloclawek.pl
www.cpsa.com.pl
www.frgz.pl
www.cwt.opole.pl


OŚRODKI SZKOLENIOWO-DORADCZE 

Augustów

Działdowo

Nidzica

Warszawa

Łomianki Ząbki

Radom

Ciechanów

Mszczonów
Puszcza Mariańska

Płock

Olsztyn

Elbląg

Iława Ostróda

Pasłęk

Gołdap

Suwałki

Hajnówka

Siemiatycze

BiałystokŁomża
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www.frp.pl
www.pfrr.pl
http://www.tnoik.org/
www.frdl.bialystok.pl
www.rcs-hr.pl
www.zdz.bialystok.pl
www.pfrr.bialystok.pl
www.praca.org.pl
www.pfrr.bialystok.pl
www.frp.pl
www.pfrr.bialystok.pl
www.darsa.pl
www.eiph.pl
www.frrg.pl
www.iig-ilawa.pl
www.nida.pl
www.wmarr.olsztyn.pl
www.izbarzem.olsztyn.pl
www.atut.org.pl
www.crep.pl
www.fund.org.pl
www.lomianki.pl
www.gci.mszczonow.pl
www.zpwim.pl
www.centrumkobiet.edu.pl
www.zetom.com.pl
www.mirip.org.pl
www.kigeit.org.pl
www.fg.org.pl
www.srp.pl
www.radom.net/rs
www.srcp.radom.pl
www.ip-hzr.radom.pl
www.zdz-plock.com.pl
www.puszcza-marianska.pl


OŚRODKI SZKOLENIOWO-DORADCZE 

Malbork

Bydgoszcz

Czarnków

Dobiegniew

Gorzów Wlkp.

Goleniów

Szczecin

Koszalin

Słupsk

Gryfino

Nowa Sól

Żary

Zielona Góra

Wągrowiec

Piła

Debrzno

GdańskKartuzy

Lębork
Gdynia

Sopot

Gniezno

Gostyń

Poznań

Kościan

Nowy Tomyśl

Leszno

Śrem

Kalisz

Ostrów Wlkp.

Ostrzeszów

Konin

Turek

Toruń

Innowrocław

Włocławek

Grudziądz

Świecie Płużnica

Tuchola
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www.swp.malbork.pl
www.kpzhiu.pl
www.izbarzem.pl
www.not.com.pl
www.ig.grudziadz.pl
www.pte.bydgoszcz.pl
www.tarr.org.pl/pk
www.iph.torun.pl
www.kiph.wwi.pl
www.crprogres.pl
www.inkubator.com.pl
www.trgp.org.pl
www.warp.org.pl
www.warp.org.pl
www.gospodarka.gostyn.pl
www.kip.kalisz.pl
www.arrkonin.org.pl
www.owp.koscian.net
www.riph.pl
www.nig.org.pl
www.ocwp.org.pl
www.wiph.pl
www.pcc.org.pl
www.socp.info.pl
www.arpw.pl
www.irpoznan.com.pl
www.tig.turek.pl
www.unia.srem.com.pl
www.stowdeb.pl
www.arp.gda.pl
www.swp.gda.pl
www.pomorskaizba.com.pl
www.gfp.com.pl
www.tnoik.org
www.fundacjagospodarcza.pl
www.swp.gda.pl
www.swp.gda.pl
www.een.sopot.pl
www.swmpdobiegniew.pl
www.zdz.gorzow.pl
www.opzl.pl
www.region.zgora.pl
www.opzl.pl
www.fundacja.zary.pl
www.irszczecin.pl
www.cechgryfino.pl
www.zkip.pl
www.fundacja.koszalin.pl
www.karr.koszalin.pl
zpsb.szczecin.pl
www.zsrg.szczecin.pl
www.pfp.com.pl
www.zsrg.szczecin.pl
www.zarr.com.pl
www.irszczecin.pl
www.wktir.szczecin.pl
www.inkubator.slupsk.pl
www.parr.slupsk.pl


OŚRODKI SZKOLENIOWO-DORADCZE 

Tomaszów 
Mazowiewcki

Łódź

Poddębice

Sieradz

Zelów

Godków

LegnicaZłotoryja

Świerzawa
Wrocław

Wałbrzych

Szczawno-Zdrój

Nowa Ruda Opole

Bielsko-Biała

Żywiec

Cieszyn

Żory

RybnikRacibórz

Chorzów

Tarnowskie Góry

Gliwice

Dąbrowa Górnicza

Sosnowiec

Wola

Częstochowa

Katowice

Ruda Śląska

Skierniewice
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www.frgz.pl
www.fundacja.lodz.pl
www.larr.lodz.pl
www.pte.lodz.pl
www.frp.lodz.pl
www.ciat.uni.lodz.pl
www.fcwp.pl
www.psp.private.pl
www.rigsieradz.pl
http://sig-skierniewice.com.pl
www.frgz.pl
www.izbarzem.opole.pl
www.ocrg.opolskie.pl
www.fundacja.opole.pl
www.trwalyrozwoj.pl
www.obcb.pl
www.arleg.eu
www.centrum.fppz.pl
www.projekty.pwsz.legnica.edu.pl
www.agroreg.com.pl
www.srp.wroclaw.pl
www.warr.pl
www.dig.wroc.pl
www.walbrzych2000.pl
www.frw.pl
www.darr.pl
www.wilkow_infocentrum.republika.pl
www.bcp.org.pl
www.arrsa.pl
www.cci.pl
www.cpchorzow.pl
www.zamekcieszyn.pl
www.wsz.edu.pl
www.arr.czestochowa.pl
www.rapz.com.pl
www.riph.pl
www.arl.pl
www.sfwp.gliwice.pl
www.ptegliwice.pl
www.rig.katowice.pl
www.szkolenia.gig.katowice.pl
www.gapr.pl
www.pro-europa.pl
www.inkubatorrudzki.pl
www.arl.org.pl
www.arpsa.pl
www.cpsa.com.pl
www.tarnowskiegory.com.pl
www.fppz.pl
www.arrsa.pl
www.izbaph.rybnik.pl


OŚRODKI SZKOLENIOWO-DORADCZE Biała Podlaska

Końskie

Sandomierz

Tarnobrzeg

Ostrowiec Św.

Starachowice

Staszów

Kielce

Biłgoraj

Leżajsk

Stalowa Wola

Przemyśl

Rzeszów
Sędziszów Młp.

Mielec

Puławy

Lublin

Myślenice

Kraków
Chrzanów

Żegocina
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www.lfr.lublin.pl
www.bpig.pl
www.kswp.org.pl
www.marg.myslenice.pl
www.zegocina.pl/organizacje/srgiwp.htm
www.opiwpr.org.pl
www.barr.org.pl
www.fundacja.lublin.pl
www.oic.lublin.pl
www.frdl.lublin.pl
www.lfr.lublin.pl
www.fpcp.org.pl
www.opiwpr.org.pl
www.siph.com.pl
www.frdl.kielce.pl
www.arl.ostrowiec.pl
www.rfarr.pl
www.armz.pl
www.marr.pl
www.mistia.org.pl
www.lsr.pl
www.marr.com.pl
www.mig.com.pl
www.rarr.rzeszow.pl
www.altum.pl
www.dolinalotnicza.pl
www.parr.pl
http://rig-stw.pl/
www.opiwpr.org.pl
www.tarr.pl
www.crse.org.pl


Koszalin
Gdańsk

Kwidzyń

Gdynia

Szczecin

Zielona Góra

Legnica

Nowa Ruda

Wrocław

Opole 

Branice

Częstochowa

Sosnowiec

Tychy

ZawierciePiekary Śl.

Gliwice
Katowice

Ruda Śl.

Czechowice 
-Dziedzice

Kraków 

Nowy Sącz

Tarnobrzeg

Rzeszów

Kielce

Łódź

Bełchatów

Poznań

Złotniki

Lublin 

Puławy 

Białystok

Suwałki

Płock

Otwock

Elbląg

Olsztyn

Ełk

Bydgoszcz

Toruń

PARKI TECHNOLOGICZNE, NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE  
I PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNE 

Szczawno-Zdrój

Nowa Sól

Nowy Kisielin

parki technologiczne

parki naukowo-technologiczne 

parki przemysłowo-technologiczne
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http://www.pt.koszalin.pl
www.gpnt.pl
www.kppt.pl
www.ppnt.pl
http://www.technopark-pomerania.pl/pl/
www.lppt.pl
www.letia.pl
www.agroreg.com.pl
http://www.technologpark.pl
www.parkmedyczny.pl
http://www.dpin.pl
http://opnt.po.opole.pl/index.php/oferta.html
http://knhp.com.pl
http://www.pnt.opole.pl/
www.spnt.sosnowiec.pl
http://pnt.euro-centrum.com.pl
www.itloftpark.pl
www.parklotniczy.eu
http://www.park.zawiercie.eu
http://www.sppt.pl/pl/
www.ekopark.piekary.pl
www.technopark.gliwice.pl
www.arr.czestochowa.pl/czestochowski-park-przemyslowo-technologiczny
www.kpt.krakow.pl
http://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/#/life-science-park
www.brainville.pl
www.aeropolis.com.pl
www.tppt.tarnobrzeg.pl
www.technopark.kielce.pl
www.technopark.lodz.pl
www.bionanopark.pl
www.ppt.belchatow.pl
http://www.eureka-tp.pl/
http://ppnt.poznan.pl/
www.younick.pl
http://www.pptp.pl/
www.lpnt.pl
www.ppnt.pulawy.pl
www.bpnt.bialystok.pl
www.park.suwalki.pl
www.pppt.pl
www.ncbj.gov.pl/pnt
http://www.ept.umelblag.pl
www.opnt.olsztyn.pl
www.parktechnologiczny.olsztyn.eu
www.technopark.elk.pl
www.bppt.pl
www.technopark.org.pl
www.darr.pl/pl/park-technologiczny-t-park
www.parkinterior.pl
www.pnt.uz.zgora.pl


INKUBATORY TECHNOLOGICZNE 

Białogard

Bielsko-Biała

Chojnice

Gdańsk

Gdynia

Gliwice

Kalisz

Kraków 

Krosno

Kielce

Łódź

Nowy Sącz

Mielec 

Stalowa Wola

Rzeszów

Sanok

Poznań

Słupsk 

Szczecin

Suwałki

Tarnów
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www.sisg.pl
www.bit.arrsa.pl
www.cew.bizneschojnice.eu
www.gpnt.pl
www.ppnt.gdynia.pl
www.gapr.pl
www.kip.kalisz.pl
www.technoinkubator.com
www.inkubator.kielce.pl
www.krintech.pl
www.technopark.lodz.pl
www.instytut-karpacki.org
www.marr.com.pl/kontakt.html
www.aeropolis.com.pl
www.inqbator.pl
www.rigsanok.noestrada.pl
www.sit.slupsk.pl
www.itstw.pl
www.zsrg.szczecin.pl
www.park.suwalki.pl
www.tarr.tarnow.pl


CENTRA TRANSFERU TECHNOLOGII 

Białystok

Gdańsk

Elbląg

Bydgoszcz

Gliwice

Nysa

Katowice

Koszalin

Kraków 

Lublin 

Warszawa

Łódź

Nowy Kisielin

Olsztyn

Opole 

Poznań

Rzeszów

Radom

Szczecin

Toruń

Wrocław
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www.bestofeast.mwci.eu
www.citt.pb.edu.pl
wott.uwb.edu.pl
www.naukaibiznes.gumed.edu.pl
www.pwsz.elblag.pl/332.html
www.upt.edu.pl
www.cwip.pg.gda.pl
www.citt.polsl.pl
www.us.edu.pl
www.pnt.tu.koszalin.pl
www.cittru.uj.edu.pl
www.transfer.edu.pl
www.ctt.agh.edu.pl
www.ctt.ur.krakow.pl
www.centrumtransferu.pl
http://www.umcs.pl/pl/centrum-transferu-wiedzy-i-technologii,5963.htm
www.lctt.pollub.pl
www.aip.wsei.lublin.pl
www.lfr.lublin.pl
www.ctt.uni.lodz.pl
www.umed.pl/ciitt
www.p.lodz.pl/dtt
www.ctt.p.lodz.pl
www.cptt.uz.zgora.pl
www.rctwiti.pwsz.nysa.pl
www.uwm.edu.pl/wnt/
www.uwm.edu.pl/ciitt
www.dntt.po.opole.pl
www.dtt.ppnt.poznan.pl
www.ucitt.pl
www.ciritt.put.poznan.pl
www.uctt.rzeszow.pl
http://rcit.pl/
www.Innowacje.zut.edu.pl
www.cttm.am.szczecin.pl
www.icnt.umk.pl
www.biotech-ip.pl
http://ciitt.sggw.pl/
http://www.uott.uw.edu.pl/
www.ctt.pw.edu.pl
www.citt.am.wroc.pl
www.pum.edu.pl/uczelnia/ctt


CENTRA INNOWACJI 

Białystok

Kazimierz Biskupi

Czechowice-Dziedzice

Częstochowa

Gdańsk

Gliwice
Katowice

Koszalin

Kraków 

Kielce

Krosno

Lublin 

Łódź

Szczawno-Zdrój

Świdnica

Mielec 

ZamośćOpole 

Poznań

Rzeszów

Radom

Starachowice

Sosnowiec

Szczecin

Toruń

Warszawa

Wrocław

FINANSOWANIE PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH I INNOWACJI   AKTUALIZACJA  
Przewodnik po ofercie programów operacyjnych 2014–2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

68  

www.pfrr.pl
www.scntpl.pl
www.cie.pcz.pl
www.arr.czestochowa.pl
http://cttinfo.nazwa.pl
www.cttinfo.nazwa.pl
www.imn.gliwice.pl
www.gapr.pl
www.nuvarro.pl
www.fundacja.koszalin.pl
www.ctt.krakow.pl
www.ios.krakow.pl/CITiMRTW/
www.pbf.pl
www.it.kielce.pl
www.fpds.pl
www.pigkrosno.pl
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www.technologypartners.pl
www.een-centralpoland.eu
www.parkmedyczny.pl/centrumtransferu/
www.dotwit.pl
www.up.wroc.pl
www.wktir.eu


11. PRZEGLĄD SCHEMATÓW WSPARCIA W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Typy projektów
Rodzaj 
wsparcia Beneficjenci i grupy docelowe

Wartości graniczne,  
charakterystyka  
instrumentu

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  
(przewidywana alokacja) Instytucja

Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach (alokacja na działanie 150 322 921 EUR)
Wsparcie przedsięwzięć wynikających z przeprowadzonego audytu 
energetycznego przedsiębiorstwa, mających na celu poprawę 
efektywności energetycznej i zmierzających ku temu zmian tech-
nologicznych w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach 
technicznych

 › przedsiębiorcy (duże  przedsiębior-
stwa);

 › podmioty będące dostawcami usług 
energetycznych w rozumieniu dy-
rektywy 2012/27/UE, działające na 
rzecz dużych przedsiębiorstw

- 31.03 – 29-05.2017
(300 000 000 zł)

Narodowy Fundusz 
Ochrony  
Środowiska  
i Gospodarki 
Wodnej

RPO DOLNOŚLĄSKIE

Typy projektów
Rodzaj 
wsparcia Beneficjenci i grupy docelowe

Wartości graniczne,  
charakterystyka  
instrumentu

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  
(przewidywana alokacja) Instytucja

Działanie 3.2. Efektywność energetyczna w MŚP (alokacja na działanie 32 405 520 EUR, w tym 19 436 620 EUR w formie instrumentów finansowych)
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie:
 › głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, w tym wymiana lub 

modernizacja źródła energii (typ A);
 › instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w 

dyrektywie 2012/27/UE (typ B);
 › zastosowania technologii efektywnych energetycznie, w tym mo-

dernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne 
energetycznie (typ C)

Dotacje  › MŚP;
 › grupy producentów rolnych;
 › przedsiębiorstwa, których więk-

szość udziałów lub akcji należy do 
JST

Wartość projektu:
 › minimum 50 000 zł;
 › maksymalnie 10 000 000 zł; 
 › 2 000 000 euro (duże 

przedsiębiorstwa, których 
większość udziałów lub 
akcji należy do JST)

Nie przewiduje się naboru 
w 2017 r.

-

Projekty dotyczące głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, 
instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dy-
rektywie 2012/27/UE, zastosowania w przedsiębiorstwie technologii 
efektywnych energetycznie (typ D)
Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych 
przez BGK.

Pożyczki Podmiot wdrażający instrument 
finansowy
Grupa docelowa wsparcia: MŚP, grupy 
producentów rolnych, przedsiębior-
stwa, których większość udziałów lub 
akcji należy do JST

Pożyczka
 › wartość: od 200 000 zł do 

10 000 000 zł,
 › okres finansowania: 

do 15 lat

Lista pośredników  
finansowych

Dolnośląska  
Instytucja  
Pośrednicząca

Bank  
Gospodarstwa 
Krajowego
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RPO KUJAWSKO POMORSKIE

Typy projektów
Rodzaj 
wsparcia Beneficjenci i grupy docelowe

Wartości graniczne,  
charakterystyka  
instrumentu

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  
(przewidywana alokacja) Instytucja

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach (alokacja na poddziałanie 38 397 646 EUR)
Przedsięwzięcia, wynikające z przeprowadzonego audytu energe-
tycznego przedsiębiorstwa, mające na celu poprawę efektywności 
energetycznej, przyczyniające się do zmniejszenia strat energii, ciepła 
i wody oraz do odzysku ciepła w przedsiębiorstwie

Pożyczka Podmiot wdrażający instrument 
finansowy 
Odbiorcy wsparcia:
 › MŚP,  
 › duże przedsiębiorstwa, w których 

większość udziałów lub akcji posiada 
władza regionalna

Wartość produktu finanso-
wego
 › od 200 tys. do 1 mln PLN;

Maksymalny okres spłaty
 › do 10 lat;

Oprocentowanie pożyczki
 › poniżej stopy rynkowej

- -

RPO LUBELSKIE 

Typy projektów
Rodzaj 
wsparcia Beneficjenci i grupy docelowe

Wartości graniczne,  
charakterystyka  
instrumentu

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  
(przewidywana alokacja) Instytucja

Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw (alokacja na działanie 45 787 659 EUR)
 › głęboka termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwach
 › technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania ener-

gii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,
 › zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsię-

biorstwach,
 › budowa i przebudowa/wymiana źródeł ciepła, w tym zastosowanie 

systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii,
 › przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycz-

nie.
W ramach ww. typów projektów możliwa jest budowa/rozbu-
dowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wy-
sokosprawnej kogeneracji oraz budowa i przebudowa instalacji 
OZE.

Dotacja 
(możliwe  
zastosowa-
nie wsparcia 
zwrotnego 
na dalszym 
etapie 
wdrażania 
działania)

 › MŚP;
 › spółki z większościowym udzia-

łem lub akcjonariatem JST lub ich 
związków;

 › podmioty wdrażające instrument 
finansowy

Maksymalna kwota 
wsparcia:
 › dla MŚP: 1 500 000 zł,
 › dla pozostałych: 

3 000 000 zł

18.11.2016 – 31.01.2017
(118 310 734,67 zł)

Lubelska Agencja 
Wspierania  
Przedsiębiorczości
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RPO MAŁOPOLSKIE

Typy projektów
Rodzaj 
wsparcia Beneficjenci i grupy docelowe

Wartości graniczne,  
charakterystyka  
instrumentu

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  
(przewidywana alokacja) Instytucja

II.  Projekty przedsiębiorstw w obszarze efektywności energetycznej i OZE

Działanie 4.2 Eko-przedsiębiorstwa (alokacja na działanie 19 000 000 EUR)
Typy wspieranych projektów:
A. głęboka modernizacja energetyczna budynków;
B. inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych;
C. kompleksowy projekt obejmujący: (a) modernizację energetyczną 
budynków, (b) inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze 
źródeł odnawialnych, 
D. rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego

Dotacja Mikro-, małe i średnie przedsiębior-
stwa  

- 12.2017
(82 283 300 zł)

Małopolskie  
Centrum  
Przedsiębiorczości

RPO OPOLSKIE

Typy projektów
Rodzaj 
wsparcia Beneficjenci i grupy docelowe

Wartości graniczne,  
charakterystyka  
instrumentu

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  
(przewidywana alokacja) Instytucja

Działanie 3.4 Efektywność energetyczna MSP (alokacja na działanie 10 000 000 EUR, w tym 4 100 000 EUR w formie instrumentów finansowych)
Wsparcie – poprzez dotacje lub instrumenty finansowe – 
następujących przedsięwzięć:
 › zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, 

chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii; 
 › zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wyko-

rzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, 
wprowadzanie systemów zarządzania energią; 

 › zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębior-
stwach; 

 › głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębior-
stwach; 

 › instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania 
oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający 
element projektu; 

 › audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu.
W zakresie do wsparcia zwrotnego – udzielane przez pośredników 
finansowych wyłonionych przez BGK.

Dotacje i 
instrumenty 
finansowe

 › mikro, małe i średnie przedsiębior-
stwa,

 › Menadżer Funduszu Funduszy
 › grupa docelowa  wsparcia: MŚP

- Nie przewiduje się naboru 
w 2017 r.
W zakresie wsparcia 
zwrotnego - oczekiwany 
wybór pośredników 
finansowych przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego

Opolskie 
Centrum Rozwoju 
Gospodarki

Bank 
Gospodarstwa 
Krajowego
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RPO PODLASKIE 

Typy projektów
Rodzaj 
wsparcia Beneficjenci i grupy docelowe

Wartości graniczne,  
charakterystyka  
instrumentu

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  
(przewidywana alokacja) Instytucja

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach (alokacja na poddziałanie 15 530 000 EUR, w tym 15 000 000 EUR w formie instrumentów finansowych)
 › kompleksowe inwestycje na rzecz efektywności energetycznej MŚP 

służące zmniejszeniu strat energii, ciepła (typ 1);
 › budowa urządzeń do produkcji energii na własne potrzeby w 

oparciu o OZE lub zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania 
paliw i energii (typ 2); 

 › audyty energetyczne – jako element obowiązkowy projektów mu-
szą określić m.in. możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na 
zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz wdrożenie najbardziej 
efektywnych energetycznie technologii (typ 3)

Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych 
przez BGK.

Pożyczki Beneficjent: menadżer funduszu 
funduszy  
Grupa docelowa wsparcia: MMŚP, 
prowadzące działalność gospodarczą 
pozarolniczą

Pożyczka 
 › wartość: do 1 000 000 zł,
 › okres finansowania: 72 

miesiące,
 › oprocentowanie poniżej 

rynkowego na zasadach 
pomocy publicznej,

 › okres karencji do 6 mie-
sięcy,

 › możliwość umorzenia 
odsetek po osiągnięciu 
założonych wskaźników 
efektywnościowych

Oczekiwany wybór 
pośredników finansowych 
przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

IZ RPOWP

Bank  
Gospodarstwa 
Krajowego

RPO ŚLĄSKIE

Typy projektów
Rodzaj 
wsparcia Beneficjenci i grupy docelowe

Wartości graniczne,  
charakterystyka  
instrumentu

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  
(przewidywana alokacja) Instytucja

II.  Projekty przedsiębiorstw w obszarze efektywności energetycznej i OZE

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach (alokacja na działanie 33 000 000 EUR)
Wsparcie działań polegających na modernizacji energetycznej obiek-
tu/ instalacji wraz z zastosowaniem instalacji do produkcji energii 
elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych - pod warunkiem 
wykorzystywania jej na potrzeby własne obiektu/instalacji podlega-
jącego modernizacji energetycznej. 
Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych 
przez EBI.

pożyczki, po-
ręczenia, inne 
instrumenty 
finansowe 

Beneficjent: podmioty wdrażające 
instrumenty finansowe
Grupa docelowa wsparcia: mikro, 
małe i średnie przedsiębiorstwa

- Oczekiwany wybór pośred-
ników finansowych przez 
Europejski Bank Inwesty-
cyjny

Zarząd  
Województwa 
Śląskiego

Europejski Bank 
Inwestycyjny
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RPO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Typy projektów
Rodzaj 
wsparcia Beneficjenci i grupy docelowe

Wartości graniczne,  
charakterystyka  
instrumentu

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  
(przewidywana alokacja) Instytucja

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach (alokacja na działanie 20 453 874 EUR)
Wsparcie projektów dotyczących poprawy efektywności energetycz-
nej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mających na celu zmniej-
szenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej (m.in. 
modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych, głęboka kompleksowa 
modernizacja energetyczna budynków przedsiębiorstw, zastosowanie 
technologii efektywnych energetycznie)

Dotacje Mikro, małe i średnie przedsiębior-
stwa

- 2.11 – 29.12.2017 2017
(64 000 000 zł)

Urząd  
Marszałkowski 
Województwa 
Świętokrzyskiego

RPO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Typy projektów
Rodzaj 
wsparcia Beneficjenci i grupy docelowe

Wartości graniczne,  
charakterystyka  
instrumentu

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  
(przewidywana alokacja) Instytucja

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP (alokacja na działanie 20 000 000 EUR)
Wsparcie projektów przedsiębiorstw w zakresie m.in.:
 › modernizacji instalacji technicznych, rozbudowy linii produkcyjnych 

na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE;
 › głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków z 

możliwością wymiany lub modernizacją źródła energii z uwzględ-
nieniem OZE;

 › energooszczędnych technologii produkcji,  w tym OZE;
 › systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie;
 › technologii i instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produk-

cji przemysłowej lub produkcji energii;
 › audyt energetyczny (jako element projektu).

Dotacje MŚP - 31.03. – 30.05.2017
(38 226 145,39 zł)

Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 
Środowiska  
i Gospodarki  
Wodnej  
w Olsztynie
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