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Fundusze Europejskie na innowacje
 » Przewodnik po ofercie Funduszy Europejskich dla mikro, małych 
 i średnich przedsiębiorstw.



 » PROGRAMY NA LATA 2014–2020
Polska będzie mogła wykorzystać ponad 82 mld EUR 
Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Fundusze dla 
przedsiębiorców będą dostępne w programach ogólno-
polskich:

• Inteligentny Rozwój

• Infrastruktura i Środowisko

• Wiedza, Edukacja, Rozwój

• Polska Cyfrowa

• Polska Wschodnia

oraz 16 programach regionalnych realizowanych 
oddzielnie w każdym województwie. 

Z punktu widzenia sektora mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw (MMŚP), a zwłaszcza tych planujących 
rozwój działalności innowacyjnej, kluczowe znaczenie 
będą miały programy Inteligentny Rozwój, Polska 

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Wschodnia i programy regionalne, gdyż to właśnie one 
będą stanowiły główne źródło wsparcia dla firm.

Pomoc dla przedsiębiorców będzie dostępna w formie 
bezzwrotnych dotacji (zaliczki, refundacja wydatków) 
oraz zwrotnych instrumentów finansowych (kredyty, 
pożyczki preferencyjne).

» PRIORYTETOWE OBSZARY WSPARCIA
Jednym z głównych celów wsparcia będzie rozwój 
innowacji oraz działalności innowacyjnej. Może być ona 
rozumiana jako opracowanie albo wdrożenie nowego 
lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub 
usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub 
organizacyjnej1.

W niniejszym przewodniku zostanie omówiona oferta 
wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
dostępna w następujących obszarach:

PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE (B+R)

dofinansowanie projektów zakładających prowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych 
zmierzających do opracowania nowych technologii/produktów/usług i procesów lub też wprowadzenia 
znaczących ulepszeń do istniejących technologii/produktów/usług i procesów;

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 implementację do działalności gospodarczej opracowanych 
lub zakupionych wyników prac B+R prowadzących do opracowania nowych lub znacząco ulepszonych 
produktów/technologii/usług;

WDROŻENIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

wsparcie rozwoju MŚP poprzez inwestycje, niekoniecznie związane z wdrożeniem wyników prac B+R, 
mające na celu wdrożenie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych.

1. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Organizacja Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju, Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich, 2005 r.
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Najczęściej w ramach realizacji projektu przedsiębiorca 
ponosi zarówno wydatki kwalifikowane, jak również 
niekwalifikowane. Pierwsze z nich stanowią grupę kosz-
tów danego przedsięwzięcia, która podlega wsparciu ze 
środków publicznych w ramach danego programu. Reali-
zacja większości projektów wiąże się również z ponosze-
niem kosztów niekwalifikowanych. Dla przedsiębiorców 
takim kosztem jest najczęściej np. wartość podatku VAT. 

Dofinansowaniem nazywamy pozyskane środki finanso-
we stanowiące odpowiedni udział procentowy w wydat-
kach kwalifikowanych. Te środki stanowią jednocześnie 
zwykle pomoc publiczną dla przedsiębiorcy (m.in. 
w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy 
na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, 
czy pomoc de minimis, o których mowa na kolejnych 
stronach). 

2. POMOC PUBLICZNA

Aby wystąpiła pomoc publiczna konieczne jest 
wystąpienie następujących przesłanek:

1. dotyczy przedsiębiorstwa (przedsiębiorcy) 
w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, 

2. jest przyznawana przez państwo lub pochodzi 
ze środków państwowych, 

3. jest udzielana na warunkach korzystniejszych niż 
oferowane na rynku, 

4. ma charakter selektywny (uprzywilejowuje okre-
ślone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo 
produkcję określonych towarów), 

5. grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję 
pomiędzy państwami członkowskimi UE oraz  
wpływa na ich wymianę handlową.

Pomoc publiczna to najprościej mówiąc wszelka po-
moc przyznawana przez instytucje państwowe lub przy 
użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie 
wybranym podmiotom z sektora przedsiębiorstw.

Pomoc publiczna dystrybuowana jest według zasad 
określonych zarówno w przepisach unijnych, jak  
i krajowych, a które mogą zależeć np. od przeznaczenia 
pomocy, charakteru odbiorcy czy miejsca, w którym jest 
udzielana. Przedsiębiorcy ubiegający się o fundusze unij-
ne będą mieli najczęściej do czynienia z regułami udzie-
lania wsparcia obowiązującymi w rozporządzeniach: 
Rozporządzeniu nr 651/2014 (główne schematy dys-
trybucji pomocy) oraz w Rozporządzeniu nr 1407/2013 
(pomoc de minimis).

Projekt

Koszty
niekwalifikowane

(VAT, pozostałe
koszty projektu)

Środki własne 
wnioskodawcy

Dofinansowanie
(pomoc publiczna) Wkład własny

Koszty
kwalifikowane
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 » GŁÓWNE SCHEMATY POMOCY PUBLICZNEJ

Ogólna informacja na temat tych schematów ma służyć 
jako kompendium podstawowych informacji wynika-
jących z przepisów europejskich, które są wspólne dla 
wszystkich źródeł wsparcia wskazanych w tym przewod-
niku. Niemniej jednak należy podkreślić, iż szczegółowe 
zasady dotyczące poszczególnych programów, uregulo-
wane są również w aktach prawa krajowego oraz doku-
mentach programowych. W związku z tym w zależności 
od konkretnego instrumentu wsparcia, szczegółowe 
zasady mogą się różnić.

 » REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA 

Regionalna pomoc inwestycyjna oznacza pomoc przy-
znawaną na inwestycję początkową lub inwestycję 
początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej, 
czyli taką, która dotyczy rozpoczęcia nowej działalności 
dotychczas nieprowadzonej w danym zakładzie.

RODZAJ INWESTYCJI

Inwestycja początkowa powinna być rozumiana jako 
inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości 

REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA

w ramach której wsparcie będzie udzielane przede 
wszystkim na przedsięwzięcia inwestycyjne obejmu-
jące np. zakup maszyn i urządzeń

POMOC NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ, 
ROZWOJOWĄ I INNOWACYJNĄ

w ramach której będzie dostępne dofinansowanie 
na projekty badawczo-rozwojowe

POMOC DE MINIMIS

ze względu na niewielką wartość nie wpływa 
na wymianę gospodarczą i/lub nie zakłóca 
konkurencji

niematerialne i prawne związane z:
• założeniem nowego zakładu,

• zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego 
zakładu,

• dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowa-
dzenie produktów uprzednio nieprodukowanych 
w zakładzie,

• zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego 
w istniejącym zakładzie.

Istnieje również dodatkowy specyficzny rodzaj inwe-
stycji początkowej, kiedy zakłada ona nabycie aktywów 
należących do zakładu, który został zamknięty lub zo-
stałby zamknięty w sytuacji, kiedy zakup by nie nastąpił. 
Wskazany zakup aktywów musi być realizowany przez 
inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą (jednocze-
śnie wyklucza się nabycie wyłącznie akcji lub udziałów 
przedsiębiorstwa). Podsumowując, regionalna pomoc 
inwestycyjna wspiera realizację przedsięwzięć inwesty-
cyjnych rozwijających przedsiębiorstwo lub rozpoczęcie 
realizacji nowej działalności przez podmioty już obecne 
na rynku.

INTENSYWNOŚĆ POMOCY

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej maksy-
malna dopuszczalna intensywność wsparcia jest wyzna-
czona oddzielnie dla każdego województwa zgodnie 
z tzw. mapą pomocy regionalnej (patrz wykres str. 5). 
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 procen-
towych. Należy zaznaczyć, że o intensywności pomocy 
regionalnej decyduje lokalizacja, w której realizowany 
jest projekt, a nie lokalizacja przedsiębiorstwa.

4



MAPA POMOCY REGIONALNEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTW

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)

MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO

+20%

+10%

mazowieckie (podregiony)

ciechanowsko-płocki

35%ostrołęcko-siedlecki

radomski

Warszawa 15%

Warszawa (od 2018) 10%

warszawski wschodni 35%

warszawski zachodni 20%
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 » POMOC NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ 

W większości przypadków programy wsparcia dostępne 
w latach 2014–2020 oferują dofinansowanie na badania 
przemysłowe oraz prace rozwojowe. Związane jest to 
z poziomem gotowości technologicznej, jaki musi speł-
niać dane rozwiązanie, aby kwalifikować się do wsparcia. 
Dlatego też, z reguły dostępne instrumenty wsparcia 
nie przewidują finansowania badań podstawowych. 
Wszystkie projekty B+R muszą zawierać element prac 
rozwojowych.

INTENSYWNOŚĆ POMOCY

W ramach pomocy na działalność badawczo-rozwojową 
dopuszczalna intensywność wsparcia jest jednolita dla 
obszaru całego kraju i zależy od rodzaju prac podlegają-
cych 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 z innymi jednostkami 
lub szerokiego rozpowszechniania wyników badań. 
Szczegółowo warunki dotyczące maksymalnych progów 
dopuszczalnej intensywności wsparcia zostały przedsta-
wione poniżej.

Należy pamiętać, że bez względu na rozmiar przedsię-
biorstwa oraz spełnienie wskazanych warunków intensyw-
ność otrzymanego wsparcia nie może przekroczyć 80%.

MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO

badania przemysłowe prace rozwojowePOZIOMY DOFINANSOWANIA

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO

DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO

70% 45%

60% 35%

50% 25%

Znaczna część pieniędzy unijnych dla polskich przedsię-
biorstw w perspektywie finansowej 2014–2020 będzie 
skierowana na wsparcie działalności badawczo-rozwo-
jowej (B+R). Wsparcie tego rodzaju przedsięwzięć, jako 
obarczonych większym 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 pod-
stawowych zjawiskach i obserwowanie faktów bez 
wymogu praktycznego ich zastosowania lub użytkowa-
nia – zazwyczaj koszty te nie są ponoszone przez przed-
siębiorstwa, a w przypadku kiedy będą częścią projektu, 
to nie stanowią one wtedy kosztów kwalifikowanych.

Badania przemysłowe – zdobycie nowej wiedzy i umie-
jętności w celu opracowywania oraz wprowadzania 
znaczących ulepszeń w nowych produktach, procesach 
i usługach.

Prace rozwojowe – nabywanie, łączenie, kształtowanie 
i wykorzystanie dostępnej wiedzy, umiejętności i techno- 
logii do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowa-
nia nowych lub ulepszonych produktów, procesów i usług 
(w tym: prototypy, linie pilotażowe i demonstracyjne).
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 » POMOC DE MINIMIS

WARUNKI ZWIĘKSZENIA DOFINANSOWANIA 
DLA WSZYSTKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Pomoc de minimis może stanowić jedną z kategorii 
pomocy publicznej. Jej koncepcja wywodzi się z zasady, 
iż pomoc o stosunkowo niskiej wartości nie jest w stanie 
naruszyć konkurencji ani wywierać wpływu na handel 
między państwami w UE. Jako taka może być udzielona 
przedsiębiorcy w różnych formach: inwestycyjnych, na 
szkolenia, a nawet formie zwolnień podatkowych itp.

Uznaje się, że pomoc de minimis przyznana jednemu 
przedsiębiorstwu w danym okresie, nie może przekra-
czać pewnej określonej kwoty. Pułap pomocy de mini-
mis, którą jedno przedsiębiorstwo może otrzymywać 
przez okres trzech kolejnych lat wynosi 200 tys. EUR. 
Dla firm z sektora drogowego transportu towarów 
maksymalna wartość tej pomocy ograniczona została 
do 100 tys. EUR. Wyjątkiem jest sytuacja świadczenia 
usług zintegrowanych, w których sam drogowy trans-
port towarów jest tylko jednym z elementów usługi, np. 
usług przeprowadzkowych, pocztowych lub kurierskich 
albo usług obejmujących zbieranie i przetwarzanie od-
padów. Nie należy ich uznawać za usługi transportowe 
i wówczas dopuszczalna wartość pomocy de minimis nie 
ulega obniżeniu.

Szczegółowe warunki pomocy de minimis zawiera 
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

• Skuteczna współpraca co najmniej między  
2 niepowiązanymi firmami

• Skuteczna współpraca między przedsiębiorcą 
a jednostką naukową

• Wyniki projektu są szeroko rozpowszechnione

+15% 

premii

7



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. Część z nich będą stanowiły koszty kwalifi-
kowane, tj. te, które w części będą pokryte ze środków 
publicznych. W tabeli przedstawiony został przykładowy, 

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

 • 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

podstawowy katalog kosztów kwalifikowanych zarówno 
dla projektów badawczych, jak i dla inwestycji. Niemniej 
jednak należy pamiętać, iż wskazany katalog kosztów 
kwalifikowanych w poszczególnych programach może 
odbiegać od poniższego zestawienia. W tabeli do przy-
kładowych kosztów kwalifikowanych przyporządkowane 
zostały także przewidywane rezultaty projektu.

PROJEKT INWESTYCYJNY 
Regionalna pomoc 
inwestycyjna

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

3. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
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Etap I: 
PRZED ROZPOCZĘCIEM PROJEKTU

W pierwszej kolejności kluczowe znaczenie będzie mieć 
zidentyfikowanie optymalnego dla danego projektu źró-
dła dofinansowania. W zależności od lokalizacji i wielko-
ści 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 regio-
nalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

Zarówno w regionalnych, jak i krajowych programach 
projekty realizowane w ramach wybranych inteligent-
nych specjalizacji będą miały większe szanse na uzyskanie 
dofinansowania. W niektórych sytuacjach wpisywanie się 
projektu w inteligentne specjalizacje będzie warunkiem 
koniecznym. Warto podkreślić, iż niektóre programy re-
gionalne przewidują osobną pulę środków dla projektów 
wpisujących się w inteligentne specjalizacje. 

Pełna lista krajowych i regionalnych inteligentnych specjali-
zacji została przedstawiona na kolejnych stronach publikacji. 

Ważne! Obecnie wybrane krajowe i regionalne specjalizacje 
wciąż mogą podlegać modyfikacjom w kolejnych latach.

Etap II: 
PRZYGOTOWANIE PROJEKTU 

Fundusze Europejskie wspierają konkretne projekty. 
Zgodnie z definicją, projekt jest złożonym działaniem 
o charakterze jednorazowym, podejmowanym dla osią-
gnięcia z góry określonych celów. Każdy projekt musi 
mieć szczegółowo określone terminy realizacji nie tylko 
całości, ale każdego wykonywanego w nim zadania.
Najpierw trzeba przeanalizować formularze dla ubiega-
jących się o wsparcie i instrukcje ich wypełniania. Wzory 

4. ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

wniosków i biznesplanów opracowano w taki sposób, 
by pomóc zaprezentować realizację potrzeb w ujęciu 
projektowym.

W pierwszej kolejności trzeba zapoznać się z opisem 
programu, z którego można sfinansować projekt oraz 
innymi szczegółowymi dokumentami. Upewnij się, że 
projekt spełnia wszystkie warunki, wpisuje się w cele 
programu i jest zgodny z kryteriami wyboru wniosków 
do dofinansowania. Wszystkie warunki są określane 
w tzw. dokumentacji konkursowej. Tam znajdują się tak-
że listy potrzebnych dokumentów oraz wzory wniosków. 
Warto pamiętać, że w większości konkursów wnioski 
są wypełniane za pośrednictwem elektronicznej apli-
kacji (tzw. generatora wniosków aplikacyjnych). Często 
mogą być one podpisywane z wykorzystaniem podpisu 
elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP, dzięki 
czemu nie ma potrzeby dostarczania papierowych wersji 
dokumentów.

Dokumentacja konkursowa jest przygotowywana przez 
instytucje organizujące konkursy w poszczególnych 
programach. W przypadku każdego z zaplanowanych 
konkursów, dokumenty powinny zostać umieszczone 
na stronie internetowej tej instytucji oraz na portalu 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl, co najmniej 30 dni 
przed rozpoczęciem przyjmowania wniosków. Pozwa-
la to wnioskodawcom odpowiednio wcześnie zacząć 
przygotowania do zebrania wszystkich dokumentów 
i złożenia wniosku.

Warto poznać także obowiązki nakładane na benefi-
cjenta przy realizacji projektu. Jest to bardzo istotne, 
ponieważ wykorzystywane są pieniądze publiczne. 
Konieczne jest więc prowadzenie szczegółowej doku-
mentacji i przestrzeganie procedur dla określonego 
rodzaju wsparcia. Z tymi zobowiązaniami można 
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zapoznać się już na etapie przygotowania projektu, gdyż 
do dokumentacji konkursowej dołączany jest wzór pro-
ponowanej umowy o dofinansowanie.

Jak dalej przebiega procedura konkursowa? Otóż 
wnioski o dofinansowanie złożone w odpowiedzi na 
ogłoszony konkurs podlegają ocenie formalnej i meryto-
rycznej według określonych wcześniej kryteriów wybo-
ru. Następnie tworzona jest lista rankingowa wniosków, 
a te najlepiej ocenione mogą otrzymać dofinansowanie. 
Wtedy podpisywana jest umowa o dofinansowanie mię-
dzy przedsiębiorcą a instytucją organizującą konkurs.

Etap III: 
ROZPOCZĘCIE PROJEKTU 

W prezentowanych w przewodniku schematach możli-
we jest uzyskanie wsparcia jedynie na przedsięwzięcia, 
których realizacja nie została jeszcze rozpoczęta. Roz-
poczęcie projektu może nastąpić po złożeniu wniosku 
o dofinansowanie. Podjęcie niektórych zobowiązań 
przed złożeniem wniosku może świadczyć o wcześniej-
szym rozpoczęciu projektu i dyskwalifikacji projektu 
z dofinansowania. W związku z tym kluczowe znaczenie 
ma definicja rozpoczęcia projektu z punktu widzenia 
programów.

Rozpoczęcie projektu oznacza moment rozpoczęcia robót 
budowlanych w projekcie lub pierwsze wiążące zobowią-
zanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna. 
Zakup gruntów oraz prace przygotowawcze, takie jak uzy-
skiwanie 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 IV: 
REALIZACJA PROJEKTU 

Na tym etapie przedsiębiorca przystępuje do właściwej 
realizacji przedsięwzięcia. Wyznaczony czas realizacji 
projektu bardzo często stanowi również okres kwali-
fikowania wydatków, przez co należy rozumieć okres, 
w którym mogą być ponoszone koszty w części pod-
legającej dofinansowaniu. Wydatki poniesione poza 
okresem kwalifikowania, np. przed rozpoczęciem lub po 
zakończeniu projektu, nie stanowią wydatków kwalifiko-
wanych, 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 za-
kresie rozliczania, gromadzenia dokumentacji finansowej, 
sprawozdawczości, czy też informacji i promocji.

Trzeba pamiętać, że wydatki w projekcie unijnym 
powinny być ponoszone z zachowaniem zasady konku-
rencyjności (a w przypadku niektórych podmiotów, np. 
instytucji publicznych – zgodnie z prawem zamówień pu-
blicznych). W związku z tym beneficjent środków euro-
pejskich musi dokonywać zakupów w projekcie zgodnie 
z określonymi procedurami. Wybrane zasady odnośnie 
konkurencyjnego wyboru dostawców oraz wymaganego 
wkładu własnego beneficjentów zostały wskazane 
w tabeli na następnej stronie.
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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.

WYBÓR DOSTAWCÓW WKŁAD WŁASNY

* kredyty i pożyczki stanowiące wkład własny nie mogą pochodzić ze źródeł preferencyjnych, współfinansowanych 
ze środków publicznych
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Inteligentne specjalizacje to zbiorcza nazwa określo-
nych branż, które są preferowane przy przyznawaniu 
środków unijnych. Dlaczego są preferowane? Ponieważ 
polski rząd i samorządy uznały, że to właśnie w tych ob-
szarach polska gospodarka może się specjalizować i być 
najbardziej konkurencyjna. Specjalizacje te dotyczą naj-
częściej obszarów badawczych i innowacyjnych, dlatego 
nazywane są inteligentnymi specjalizacjami.

KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE

Polskie krajowe inteligentne specjalizacje (KIS) zostały 
określone w Programie Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 
r. opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju (dawniej 
Gospodarki) i przyjętym przez Radę Ministrów. Lista krajo-
wa inteligentnych specjalizacji nie jest zamknięta - będzie 
podlegała aktualizacji i dostosowana do nowych trendów 
w polskiej i światowej gospodarce. Od momentu przyjęcia 
Programu Rozwoju Przedsiębiorstw w 2014 roku już dwu-
krotnie aktualizowano wykaz inteligentnych specjalizacji.

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

1. Technologie inżynierii medycznej, w tym 
biotechnologie medyczne

2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych 
oraz w medycynie spersonalizowanej

3. Wytwarzanie produktów leczniczych

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, 
LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora 
rolno-spożywczego i leśno-drzewnego

5. Żywność wysokiej jakości 

6. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjali-
stycznej oraz inżynierii środowiska

5. INTELIGENTNE SPECJALIZACJE 

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy 
wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji 
energii

8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo

9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwór-
stwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz 
wytwarzanie ich substytutów 

11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdat-
nych do przetworzenia oraz wykorzystanie mate-
riałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne 
metody odzysku)

12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwa-
nia wody oraz zmniejszające jej zużycie

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMY-
SŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM) 

13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowa-
nych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty 

14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe

15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne

16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących 

17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych

18. Optoelektroniczne systemy i materiały

19. Inteligentne technologie kreacyjne

20. Innowacyjne technologie morskie w zakresie spe-
cjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji 
morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej 
o transport morski i śródlądowy.
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POMORSKIE:

 • technologie off – shore i portowo-logistyczne
 • technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie
 • technologie ekoefektywne (w produkcji, przesyle,  
dystrybucji, zużyciu energii, paliw i budownictwie)

 • technologie medyczne (choroby cywilizacyjnych i starzenie)

ZACHODNIOPOMORSKIE:

 • biogospodarka oparta o naturalne zasoby regionu
 • działalność morska i logistyka (technika morska odpowiadająca 
współczesnym wyzwaniom) 

 • przemysł metalowo-maszynowy 
 • usługi przyszłości (branża informacyjno - komunikacyjna, 
IT, KPO i przemysły kreatywne)

 • turystyka i zdrowie (zasoby przyrodnicze i dorobek kulturowy regionu) 

WIELKOPOLSKIE:

 • biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów 
 • wnętrza przyszłości 
 • przemysł jutra 
 • wyspecjalizowane procesy logistyczne 
 • rozwój oparty na technologiach informacyjno-komunikacyjnych
 • nowoczesne technologie medyczne

LUBUSKIE:

 • zielona gospodarka – ekoinnowacje ( technologie i usługi 
środowiskowe, biogospodarka, branże wspomagające: ICT, 
przemysł metalowy i procesy logistyczne)

 • zdrowie i jakość życia – eko-rozwój (technologie, usługi i aparatura 
medyczna, turystyka zdrowotna, zdrowa bezpieczna żywność, branże 
powiązane z eko-rozwojem: przemysł metalowy, procesy logistyczne, 
sektor informacyjno-komunikacyjny)

 • innowacyjny przemysł – zrównoważony rozwój (przemysł: metalowy, 
motoryzacyjny, wydobywczy i energetyczny, drzewny, meblarski 
i papierniczy oraz technologie informacyjno-komunikacyjne)

DOLNOŚLĄSKIE 

 • branża chemiczna i farmaceutyczna
 • mobilność przestrzenna
 • żywność wysokiej jakości
 • surowce naturalne i wtórne 
 • produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów
 • technologie informacyjno-komunikacyjne

OPOLSKIE:

 • technologie chemiczne
 • technologie budownictwa  
i drewna- technologie przemysłu 
maszynowego i metalowego

 • technologie przemysłu energe-
tycznego, w tym OZE, poprawa 
efektywności energetycznej

 • technologie rolno-spożywcze 

ŚLĄSKIE:

 • medycyna 
 • energetyka
 • technologie 
informacyjno – 
komunikacyjne 
(ITC)

 

 

 

 

 » Regionalne inteligentne specjalizacje 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE:

 • ekonomia wody
 • żywność wysokiej jakości
 • drewno i meblarstwo
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KUJAWSKO-POMORSKIE 

 • najlepsza bezpieczna żywność - przetwórstwo, nawozy i opakowania
 • medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna
 • motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa
 • narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych
 • przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, 
usługi informacyjno - komunikacyjne

 • biointeligentna specjalizacja - środowisko, energetyka
 • transport, logistyka, handel 
 • dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne

MAZOWIECKIE:

 • bezpieczna żywność
 • inteligentne systemy zarządzania
 • nowoczesne usługi dla biznesu
 • wysoka jakość życia

ŁÓDZKIE

 • nowoczesny przemysł włókienniczy i mody 
(w tym wzornictwo)

 • zaawansowane materiały budowlane
 • medycyna, farmacja, kosmetyki
 • energetyka, w tym odnawialne źródła energii
 • innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze
 • informatyka i telekomunikacja.

LUBELSKIE

 • biogospodarka
 • medycyna i zdrowie
 • informatyka i automatyka
 • energetyka niskoemisyjna 

ŚWIĘTOKRZYSKIE:

 • zasobooszczędne budownictwo
 • przemysł metalowo-odlewniczy
 • nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze
 • turystyka zdrowotna i prozdrowotna 
 • technologie informacyjno-komunikacyjne
 • branża targowo-kongresowa
 • zrównoważony rozwój energetyczny 

MAŁOPOLSKIE:

 • nauki o życiu (life sciences)
 • energia zrównoważona
 • technologie informacyjne i komunikacyjne
 • chemia 
 • produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów  
z mineralnych surowców niemetalicznych 

 • elektrotechnika i przemysł maszynowy
 • przemysły kreatywne i czasu wolnego

PODKARPACKIE:

 • lotnictwo i kosmonautyka
 • wysoka jakość życia
 • informacja i telekomunikacja

PODLASKIE:

 • sektor rolno-spożywczy
 • sektor usług medycznych
 • sektor ekoinnowacji
 • przemysł maszynowy
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6. STATUS MIKRO, MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Poniżej przedstawiamy zasady oraz metodologię ustalania statusu danego przedsiębiorstwa zgodnie  
z europejskimi regulacjami na perspektywę finansową 2014–2020.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Status MMŚP posiadają firmy spełniające poniższe kryterium zatrudnienia

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.

SEKTOR MMŚP

ZATRUDNIENIE
ŚREDNIOROCZNE

WARUNEK 
FINANSOWY

1

2

3

MIKRO

< 10

≤ 2 mln EUR

≤ 2 mln EUR

MAŁY

< 50

≤ 10 mln EUR

≤ 10 mln EUR

ŚREDNI

< 250

≤ 50 mln EUR

≤ 43 mln EUR

2.a

2.b

OBRÓT 
ROCZNY

SUMA 
BILANSOWA

Niezbędne jest także określenie zależności pomiędzy przedsiębiorstwami. Przy ustalaniu 
relacji pomiędzy przedsiębiorstwami powinno się rozważyć nie tylko kapitał, ale również 
inne związki z firmami. Jeżeli inny właściciel posiada w analizowanym przedsiębiorstwie 
wówczas przedsiębiorca może być uznany za większego niż faktycznie to wygląda analizu-
jąc jedynie liczbę pracowników czy obrót.
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7. WSKAZÓWKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, CZYLI O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?

 9 Wsparcie udzielane jest jedynie na nowe, nierozpo-
częte jeszcze projekty. Należy pamiętać  
o zweryfikowaniu potencjalnych źródeł dofinansowa-
nia przed rozpoczęciem inwestycji.

 9 Nabory wniosków (konkursy) organizowane są 
w określonym czasie – aby wniosek został rozpatrzo-
ny, musi zostać złożony w określonym w ogłoszeniu 
o konkursie przedziale czasu.

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

 9 W większości programów jednym z głównych kryte-
riów oceny projektu jest potencjał komercjalizacyjny 
opracowywanych rozwiązań i opłacalność całego 
przedsięwzięcia. Wsparcie będzie udzielane jedynie 
na opłacalne przedsięwzięcia, które w przyszłości 
przyniosą korzyści przedsiębiorstwu.

 9 Przyznana dotacja jest maksymalną wartością wspar-
cia. Wypłacone dofinansowanie oparte będzie na 
kwocie faktycznie poniesionych kosztów (o ile nie 
będą one wyższe niż wskazane we wniosku o dofi-
nansowanie) lub na ustalonej kwocie w przypadku 
rozliczania wydatków metodą ryczałtową.

 9 Trzeba pamiętać, że otrzymanie dofinansowania to 
tylko połowa sukcesu, dotacje trzeba jeszcze roz-
liczyć. Aby ułatwić cały proces, warto dopasować 
program wsparcia do planowanego projektu, a nie 
na odwrót.

 9 Rozliczanie projektu bardzo często wiąże się z liczny-
mi obowiązkami administracyjnymi i sprawozdawczy-
mi. 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.

 9 Realizacja projektu współfinansowanego ze środków 
unijnych może wiązać się również z koniecznością 
usztywnienia planów projektowych. Zmiany, które 
przedsiębiorcy chcieliby wprowadzić do projektu, 
mogą wymagać informowania lub uzyskania zgody 
instytucji udzielającej wsparcia. Dlatego niezwykle 
ważne jest tworzenie wniosku na podstawie reali-
stycznych założeń.

 9 Dokumentacja związana z realizacją projektu może 
podlegać kontroli zarówno w trakcie realizacji przed-
sięwzięcia, jak i w okresie trwałości po zakończeniu 
projektu. Należy zadbać o prawidłową i pewną 
archiwizację wszystkich dokumentów związanych 
z przebiegiem realizacji projektu.

 9 Wszystkie wątpliwości należy szczegółowo konsulto-
wać z instytucjami odpowiedzialnymi za udzielenie 
wsparcia. Dotyczy to zwłaszcza wątpliwości pojawiają-
cych się na etapie realizacji projektu. Nieprawidłowe 
rozliczenie wsparcia może doprowadzić do utraty czę-
ści lub całości dofinansowania lub obowiązku zwrotu 
otrzymanej dotacji wraz z odsetkami.
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8. BEZPŁATNE ŹRÓDŁA INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

 » PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Portal www.FunduszeEuropejskie.gov.pl to najbardziej 
aktualne i kompleksowe źródło informacji na temat 
możliwości pozyskiwania środków unijnych.

Co można znaleźć na Portalu?
• wyszukiwarkę dotacji – wskazuje użytkownikowi 

dostępne dla niego konkretne możliwości 
dofinansowania

• zrozumiały i czytelny opis sposobów ubiegania się 
o dotację

• instrukcje i poradniki

• wyszukiwarkę szkoleń i konferencji

• ogólne informacje o funduszach

• przekierowanie na portale programów krajowych 
oraz linki do stron internetowych instytucji 
wdrażających Fundusze UE. 

Skorzystaj z wyszukiwarki dotacji: 

 » PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY 
EUROPEJSKICH

W Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich 
(PIFE) można uzyskać bezpłatne informacje „z pierwszej 
ręki”. Obecnie w sieci PIFE funkcjonuje 77 punktów 
w całym kraju. 

Z konsultacji można skorzystać:
• bezpośrednio w punkcie 

• telefonicznie

• e-mailowo

• na specjalnych wyjazdowych dyżurach, czyli tzw. 
Mobilnych Punktach Informacyjnych.

Konsultanci:
• pomagają ustalić, czy dany pomysł ma szansę 

na uzyskanie dofinansowania

• informują o warunkach i procedurach przyznania 
dofinansowania

• pomagają w przygotowaniu projektu (instruktaż)

• oferują konsultacje podczas realizacji projektu 
i wsparcie w rozliczeniu go.

Punkty Informacyjne organizują także tematyczne 
spotkania informacyjne, szkolenia i konferencje. 
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Lokalizacje Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny

Lokalny Punkt Informacyjny

Centralny Punkt Informacyjny

Elbląg

Katowice

Grudziądz

Wejherowo

Słupsk

Chojnice

Malbork

Olsztyn
Ełk

Łomża

Ostrołęka

Siedlce

Biała Podlaska

Chełm

Zamość

Przemyśl

Krosno
Sanok

Mielec

Tarnobrzeg
Sandomierz

Tarnów

Chrzanów
Sosnowiec

Brzeg
Kluczbork

Wałbrzych

JeleniaGóra

Legnica

Kędzierzyn
Koźle

Nysa

Nowy Targ

Bielsko-
-Biała

Rybnik

Nowy Sącz

Puławy
Radom

Brzeziny

Łowicz

Białystok

Warszawa

Suwałki

Gdańsk

Lublin

Łódź

Poznań

Szczecin

Toruń
Bydgoszcz

Zielona Góra

Rzeszów

Kielce

Kraków

Opole

Wrocław

Ciechanów

Płock

Sieradz
Kalisz

Konin

Gniezno

Inowrocław

Włocławek

Szczecinek

Koszalin

Gryfice

Pyrzyce

Gorzów
Wielkopolski

Piła

Leszno

Nowy Tomyśl

Bełchatów

Busko-Zdrój

Częstochowa

Jarocin

Bezpłatneinformacje
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Projekty B+R Infrastruktu-
ra B+R

Wdrażanie wyni-
ków prac B+R

Innowacyjne 
inwestycje

Działanie 1.1.1 Badania 
przemysłowe 
i prace 
rozwojowe 
realizowane 
przez przed-
siębiorstwa

1.1.2 Prace 
B+R związane 
z wytworze-
niem instalacji 
pilotażowej/
demonstra-
cyjnej

1.2 Sektorowe 
programy B+R

2.1 Wsparcie 
inwestycji  
w infrastruktu-
rę B+R przed-
siębiorstw

3.2.1 Badania na 
rynek

3.2.2 Kredyt na 
innowacje tech-
nologiczne

Typy 
projektów

wsparcie ba-
dań przemy-
słowych 
i prac roz-
wojowych 
realizowa-
nych przez 
przedsiębior-
ców

wsparcie 
eksperymen-
talnych prac 
rozwojowych 
- weryfikacji 
nowych roz-
wiązań  
w warunkach 
zbliżonych do 
rzeczywistych

badania prze-
mysłowe i prace 
rozwojowe w du-
żych projektach 
B+R, istotnych 
dla rozwoju 
poszczególnych 
sektorów gospo-
darki (np. INNO-
MED, INNOLOT, 
INNOCHEM)

centra badaw-
czo - rozwojo-
we, inwestycje 
w aparaturę, 
sprzęt, tech-
nologie i inną 
niezbędną 
infrastrukturę 
na potrzeby 
prowadzenia 
prac B+R

wsparcie projek-
tów obejmujących 
wdrożenie wyników 
prac B+R przepro-
wadzonych przez 
przedsiębiorcę 
samodzielnie lub na 
jego zlecenie

wsparcie projek-
tów polegających 
na wdrażania 
innowacji tech-
nologicznych  
w oparciu o 
wyniki własnych 
lub zakupionych 
prac B+R

Beneficjenci przedsiębior-
stwa

przedsiębior-
stwa

przedsiębior-
stwa, 
konsorcja przed-
siębiorstw

przedsiębior-
stwa

MŚP MŚP

Rodzaj
wsparcia

dotacja dotacja dotacja dotacja dotacja dotacja (w 
formie premii na 
spłatę kapitału 
kredytu techno-
logicznego)

Główne  
rodzaje  
pomocy  
publicznej

pomoc na 
B+R

pomoc na B+R pomoc na B+R pomoc regio-
nalna, pomoc 
de minimis

pomoc regionalna, 
pomoc de minimis, 
pomoc na B+R

pomoc regional-
na, pomoc de 
minimis

Instytucja 
udzielająca 
wsparcia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - 
www.ncbir.gov.pl

Ministerstwo 
Rozwoju
www.mr.gov.pl

Polska Agencja 
Rozwoju Przedsię-
biorczości  
www.poir.parp gov.pl

Bank Gospodar-
stwa Krajowego 
www.bgk.com.pl

 » PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ

9. PRZEGLĄD DOSTĘPNYCH MOŻLIWOŚCI WSPARCIA
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W tabeli na poprzedniej stronie wskazano możliwości finansowania projektów w postaci dotacji. 

Program Inteligentny Rozwój zawiera również liczne 
możliwości korzystania z instrumentów finansowych, np. 
poręczeń i gwarancji, funduszy kapitałowych, inwestycji 
kapitałowych, itp. Mogą z nich korzystać zarówno nowo 
powstałe firmy, które chcą prowadzić działalność innowa-
cyjną i badawczo – rozwojową, jak i przedsiębiorstwa już 
aktywne i doświadczone w tym obszarze.  

Polecamy uwadze działania:

 – 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy 
kapitałowych (więcej informacji: www.poir.gov.pl, 
www.ncbir.gov.pl) 

 – 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP 
z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka 
(więcej informacji: www.poir.gov.pl, www.parp.gov.pl)
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 » PROGRAM POLSKA WSCHODNIA

Projekty B+R Infrastruktu-
ra B+R

Wdrażanie wyników 
prac B+R Innowacyjne inwestycje

Działanie w programie 
nie przewidzia-
no wsparcia na 
projekty B+R

w programie 
nie przewidzia-
no wsparcia 
na infrastruk-
turę B+R

1.3.1 Wdrażanie inno-
wacji przez MŚP

1.3.2 Tworzenie sie-
ciowych produktów 
przez MŚP

1.4 Wzór na konkurencję

Typy 
projektów

wsparcie projektów po-
legających na wdraża-
niu innowacji techno-
logicznych w oparciu 
o wyniki własnych lub 
zakupionych prac B+R

wsparcie sieciowych 
i innowacyjnych pro-
duktów o ponadre-
gionalnym oddzia-
ływaniu, mających 
charakter gotowych 
do sprzedaży pakie-
tyzowanych ofert

wsparcie dwuetapowe:
Etap 1: przeprowadzenie 
audytów wzorniczych w 
firmach
Etap 2: wsparcie wdro-
żenia w firmach strategii 
wzorniczej opracowanej 
w pierwszym etapie

Beneficjenci MŚP (członkowie po-
nadregionalnych powią-
zań kooperacyjnych)

konsorcja min. 10 
MŚP

MŚP

Rodzaj
wsparcia

dotacja dotacja dotacja

Główne  
rodzaje  
pomocy  
publicznej

pomoc regionalna, po-
moc na usługi doradcze

pomoc regionalna pomoc regionalna, po-
moc na usługi doradcze

Instytucja 
udzielająca 
wsparcia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  
www.popw.parp.gov.pl
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 » PROGRAMY REGIONALNE

Każdy z programów regionalnych charakteryzuje się 
specyficznymi cechami wynikającymi z różnic między 
poszczególnymi województwami. Dlatego zarówno 
numery działań, jak i typy planowanych do dofinansowa-
nia projektów czy formy wsparcia są zróżnicowane.

O tym, którym programem regionalnym warto się zain-
teresować, decyduje miejsce rejestracji firmy i miejsce 
realizacji dofinansowanej inwestycji (jeśli inwestycja 
jest realizowana w innym województwie, niż rejestracja 
firmy, wówczas decyduje miejsce wykonywania zadań  
w projekcie).

Z uwagi na różny stopień szczegółowości informacji 
w dokumentach dotyczących poszczególnych progra-
mów regionalnych, również tabele zamieszczone na ko-
lejnych stronach zawierają informacje o różnym stopniu 
szczegółowości w zależności od województwa.

W tabelach opisano możliwości finansowania wydatków 
inwestycyjnych związanych z prowadzeniem prac B+R,  

infrastrukturą B+R oraz wdrażaniem wyników prac B+R 
i innych innowacji w firmach. Wskazano zarówno dota-
cyjne, jak i zwrotne formy dofinansowania projektów.

Polecamy uwadze także inne części poszczególnych 
programów regionalnych, które przewidują możliwości 
dla przedsiębiorców. Należą do nich m.in.:

• dofinansowanie tzw. bonów na innowacje 
(zakup usług badawczych od jednostek naukowych),

• wsparcie wykorzystania technologii informacyjno- 
- komunikacyjnych w działalności gospodarczej,

• wsparcie projektów związanych z efektywnością 
energetyczną firm i wykorzystaniem przez przedsię-
biorstwa odnawialnych źródeł energii,

• korzystanie z usług doradczych i szkoleniowych, 
w tym usług oferowanych przez dofinansowane ze 
środków unijnych instytucje otoczenia biznesu (IOB).
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 » PROGRAM REGIONALNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Projekty B+R Infrastruktura B+R Wdrażanie wyników prac B+R Innowacyjne inwestycje

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa 1.5 Rozwój produktów i usług MŚP 1.5 Rozwój produktów i usług MŚP

Typy 
projektów

schemat A: wsparcie prowadzenia 
badań przemysłowych i prac rozwo-
jowych, zakup i dostosowanie do 
wdrożenia wyników prac B+R i praw 
własności intelektualnej

schemat B: infrastruktura B+R firm (laboratoria, działy B+R, 
centra badawczo - rozwojowe)

schemat B: inwestycje w zakresie wdrożenia 
wyników prac B+R w działalności przedsię-
biorstwa

schemat A: wprowadzenie na rynek 
nowych lub ulepszonych produk-
tów/usług, dokonanie zasadniczych 
zmian procesu produkcyjnego lub 
usługowego

schemat C: zwiększanie konkurencyj-
ności MŚP przez wsparcie rozwoju/
rozbudowy firm i inwestycje ogranicza-
jące negatywne skutki środowiskowe 
działalności

Beneficjenci przedsiębiorcy, konsorcja przedsię-
biorstw (w tym z innymi podmiotami, 
np. IOB, jednostkami naukowymi)

MŚP, zgrupowania i partnerstwa MŚP MŚP, zgrupowania i partnerstwa MŚP MŚP, zgrupowania i partnerstwa 
MŚP

operatorzy instrumentów zwrotnych 
(grupa docelowa: MŚP)

Rodzaj wsparcia dotacja dotacja dotacja dotacja instrumenty zwrotne (poręczenia,  
pożyczki, mikropożyczki)

Główne rodzaje  
pomocy publicznej

pomoc na B+R pomoc regionalna, pomoc na B+R pomoc regionalna. pomoc de minimis

Instytucja udzielająca 
wsparcia

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca - www.rpo.dolnyslask.pl

 » PROGRAM REGIONALNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO

Projekty B+R Infrastruktura B+R Wdrażanie wyników prac B+R Innowacyjne inwestycje

Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsię-
biorstw w badania i innowacje

1.2 Infrastruktura badawczo - rozwojowa  
przedsiębiorstw

1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania 
zaawansowanych zdolności w zakresie roz-
woju produktów i usług

1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie 
rozwoju produktów i usług

Typy 
projektów

Poddziałanie 1.2.1: wsparcie prowa-
dzenia badań przemysłowych i prac 
rozwojowych,

Poddziałanie 1.2.1: zakup 
i dostosowanie do wdrożenia 
wyników prac B+R i praw 
własności intelektualnej

Poddziałanie 1.2.1: infra-
struktura B+R firm (labo-
ratoria, działy B+R, centra 
badawczo - rozwojowe)

Poddziałanie 1.6.2: wdrażanie wyników prac 
B+R w celu wprowadzenia nowych produk-
tów, procesów lub usług

Poddziałanie 1.6.2: dywersyfikacja 
działalności przedsiębiorstwa poprzez 
wprowadzenie nowych produktów/
usług na rynek

Poddziałanie 1.6.1: zwiększanie 
konkurencyjności MŚP; wprowadzanie 
innowacji technologicznych i nietech-
nologicznych

Beneficjenci przedsiębiorcy, konsorcja przedsię-
biorstw (w tym z innymi podmiotami, 
np. IOB, jednostkami naukowymi)

operatorzy instrumentów 
zwrotnych (grupa docelowa: 
przedsiębiorcy)

przedsiębiorcy, konsorcja 
przedsiębiorstw (w tym  
z innymi podmiotami, np. IOB, 
jednostkami naukowymi)

MŚP MŚP operatorzy instrumentów zwrotnych 
(grupa docelowa: MŚP)

Rodzaj wsparcia dotacja instrumenty zwrotne (po-
życzki, kapitał zalążkowy)

dotacja dotacja dotacja instrumenty zwrotne (poręczenia, 
pożyczki małe, pożyczki duże)

Główne rodzaje  
pomocy publicznej

pomoc na B+R, pomoc na finansowa-
nie ryzyka, pomoc de minimis

pomoc regionalna, pomoc na B+R pomoc regionalna, pomoc de minimis

Instytucja udzielająca 
wsparcia

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego - www.mojregion.eu
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Projekty B+R Infrastruktura B+R Wdrażanie wyników prac B+R Innowacyjne inwestycje

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa 1.5 Rozwój produktów i usług MŚP 1.5 Rozwój produktów i usług MŚP

Typy 
projektów

schemat A: wsparcie prowadzenia 
badań przemysłowych i prac rozwo-
jowych, zakup i dostosowanie do 
wdrożenia wyników prac B+R i praw 
własności intelektualnej

schemat B: infrastruktura B+R firm (laboratoria, działy B+R, 
centra badawczo - rozwojowe)

schemat B: inwestycje w zakresie wdrożenia 
wyników prac B+R w działalności przedsię-
biorstwa

schemat A: wprowadzenie na rynek 
nowych lub ulepszonych produk-
tów/usług, dokonanie zasadniczych 
zmian procesu produkcyjnego lub 
usługowego

schemat C: zwiększanie konkurencyj-
ności MŚP przez wsparcie rozwoju/
rozbudowy firm i inwestycje ogranicza-
jące negatywne skutki środowiskowe 
działalności

Beneficjenci przedsiębiorcy, konsorcja przedsię-
biorstw (w tym z innymi podmiotami, 
np. IOB, jednostkami naukowymi)

MŚP, zgrupowania i partnerstwa MŚP MŚP, zgrupowania i partnerstwa MŚP MŚP, zgrupowania i partnerstwa 
MŚP

operatorzy instrumentów zwrotnych 
(grupa docelowa: MŚP)

Rodzaj wsparcia dotacja dotacja dotacja dotacja instrumenty zwrotne (poręczenia,  
pożyczki, mikropożyczki)

Główne rodzaje  
pomocy publicznej

pomoc na B+R pomoc regionalna, pomoc na B+R pomoc regionalna. pomoc de minimis

Instytucja udzielająca 
wsparcia

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca - www.rpo.dolnyslask.pl

Projekty B+R Infrastruktura B+R Wdrażanie wyników prac B+R Innowacyjne inwestycje

Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsię-
biorstw w badania i innowacje

1.2 Infrastruktura badawczo - rozwojowa  
przedsiębiorstw

1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania 
zaawansowanych zdolności w zakresie roz-
woju produktów i usług

1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie 
rozwoju produktów i usług

Typy 
projektów

Poddziałanie 1.2.1: wsparcie prowa-
dzenia badań przemysłowych i prac 
rozwojowych,

Poddziałanie 1.2.1: zakup 
i dostosowanie do wdrożenia 
wyników prac B+R i praw 
własności intelektualnej

Poddziałanie 1.2.1: infra-
struktura B+R firm (labo-
ratoria, działy B+R, centra 
badawczo - rozwojowe)

Poddziałanie 1.6.2: wdrażanie wyników prac 
B+R w celu wprowadzenia nowych produk-
tów, procesów lub usług

Poddziałanie 1.6.2: dywersyfikacja 
działalności przedsiębiorstwa poprzez 
wprowadzenie nowych produktów/
usług na rynek

Poddziałanie 1.6.1: zwiększanie 
konkurencyjności MŚP; wprowadzanie 
innowacji technologicznych i nietech-
nologicznych

Beneficjenci przedsiębiorcy, konsorcja przedsię-
biorstw (w tym z innymi podmiotami, 
np. IOB, jednostkami naukowymi)

operatorzy instrumentów 
zwrotnych (grupa docelowa: 
przedsiębiorcy)

przedsiębiorcy, konsorcja 
przedsiębiorstw (w tym  
z innymi podmiotami, np. IOB, 
jednostkami naukowymi)

MŚP MŚP operatorzy instrumentów zwrotnych 
(grupa docelowa: MŚP)

Rodzaj wsparcia dotacja instrumenty zwrotne (po-
życzki, kapitał zalążkowy)

dotacja dotacja dotacja instrumenty zwrotne (poręczenia, 
pożyczki małe, pożyczki duże)

Główne rodzaje  
pomocy publicznej

pomoc na B+R, pomoc na finansowa-
nie ryzyka, pomoc de minimis

pomoc regionalna, pomoc na B+R pomoc regionalna, pomoc de minimis

Instytucja udzielająca 
wsparcia

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego - www.mojregion.eu
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Projekty B+R Infrastruktura B+R Wdrażanie wyników prac B+R Innowacyjne inwestycje

Działanie 1.2 Badania celowe 1.3 Infrastruktura badawczo - rozwojowa w przedsię-
biorstwach

3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Typy 
projektów

wsparcie prowadzenia badań przemysło-
wych i prac rozwojowych

infrastruktura B+R firm (laboratoria, działy B+R, centra 
badawczo - rozwojowe)

wdrażanie wyników prac B+R oraz inno-
wacyjnych rozwiązań

dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych pro-
duktów/usług, doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia 
zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego lub usługowego

Beneficjenci przedsiębiorcy przedsiębiorcy MŚP, operatorzy instrumentów zwrotnych (grupa docelowa: MŚP)

Rodzaj wsparcia dotacja dotacja dotacja, instrumenty zwrotne

Główne rodzaje  
pomocy publicznej

pomoc na B+R pomoc regionalna, pomoc de minimis pomoc regionalna, pomoc de minimis

Instytucja udzielająca 
wsparcia

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości - www.rpo.lubelskie.pl

 » PROGRAM REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Projekty B+R Infrastruktura B+R Wdrażanie wyników prac B+R Innowacyjne inwestycje

Działanie 1.1 Badania i innowacje 1.1 Badania i innowacje 1.5 Rozwój sektora MŚP 1.5 Rozwój sektora MŚP

Typy 
projektów

wsparcie prowadzenia badań przemysło-
wych i prac rozwojowych

infrastruktura B+R firm (laboratoria, działy B+R, centra 
badawczo - rozwojowe)

Poddziałanie 1.5.1: wdrożenie wyników 
prac B+R

Poddziałanie 1.5.1: wsparcie 
inwestycyjne innowacyjnych MŚP

Poddziałanie 1.5.2: wsparcie inwestycyjne 
MŚP

Beneficjenci przedsiębiorcy, partnerstwa przedsiębiorstw (w tym z innymi podmiotami, np. IOB, jednostkami 
naukowymi)

MŚP, partnerstwa/zrzeszenia przedsię-
biorstw

operatorzy instrumentów zwrotnych (grupa docelowa: MŚP)

Rodzaj wsparcia dotacja dotacja instrumenty zwrotne

Główne rodzaje  
pomocy publicznej

pomoc na B+R pomoc regionalna, pomoc de minimis pomoc regionalna, pomoc de minimis

Instytucja udzielająca 
wsparcia

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - www.rpo.lubuskie.pl

 » PROGRAM REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
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Projekty B+R Infrastruktura B+R Wdrażanie wyników prac B+R Innowacyjne inwestycje

Działanie 1.2 Badania celowe 1.3 Infrastruktura badawczo - rozwojowa w przedsię-
biorstwach

3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Typy 
projektów

wsparcie prowadzenia badań przemysło-
wych i prac rozwojowych

infrastruktura B+R firm (laboratoria, działy B+R, centra 
badawczo - rozwojowe)

wdrażanie wyników prac B+R oraz inno-
wacyjnych rozwiązań

dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych pro-
duktów/usług, doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia 
zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego lub usługowego

Beneficjenci przedsiębiorcy przedsiębiorcy MŚP, operatorzy instrumentów zwrotnych (grupa docelowa: MŚP)

Rodzaj wsparcia dotacja dotacja dotacja, instrumenty zwrotne

Główne rodzaje  
pomocy publicznej

pomoc na B+R pomoc regionalna, pomoc de minimis pomoc regionalna, pomoc de minimis

Instytucja udzielająca 
wsparcia

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości - www.rpo.lubelskie.pl

Projekty B+R Infrastruktura B+R Wdrażanie wyników prac B+R Innowacyjne inwestycje

Działanie 1.1 Badania i innowacje 1.1 Badania i innowacje 1.5 Rozwój sektora MŚP 1.5 Rozwój sektora MŚP

Typy 
projektów

wsparcie prowadzenia badań przemysło-
wych i prac rozwojowych

infrastruktura B+R firm (laboratoria, działy B+R, centra 
badawczo - rozwojowe)

Poddziałanie 1.5.1: wdrożenie wyników 
prac B+R

Poddziałanie 1.5.1: wsparcie 
inwestycyjne innowacyjnych MŚP

Poddziałanie 1.5.2: wsparcie inwestycyjne 
MŚP

Beneficjenci przedsiębiorcy, partnerstwa przedsiębiorstw (w tym z innymi podmiotami, np. IOB, jednostkami 
naukowymi)

MŚP, partnerstwa/zrzeszenia przedsię-
biorstw

operatorzy instrumentów zwrotnych (grupa docelowa: MŚP)

Rodzaj wsparcia dotacja dotacja instrumenty zwrotne

Główne rodzaje  
pomocy publicznej

pomoc na B+R pomoc regionalna, pomoc de minimis pomoc regionalna, pomoc de minimis

Instytucja udzielająca 
wsparcia

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - www.rpo.lubuskie.pl
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Projekty B+R Infrastruktura B+R Wdrażanie wyników prac B+R Innowacyjne inwestycje

Działanie I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP

Typy 
projektów

wsparcie prowadzenia badań przemysłowych i prac 
rozwojowych

infrastruktura B+R firm (laboratoria, działy 
B+R, centra badawczo - rozwojowe)

Poddziałanie II.3.1: wdrożenie wyników prac B+R Poddziałanie II.3.1: wdroże-
nie innowacyjnych produk-
tów lub procesów, w tym 
ekoinnowacje

Poddziałanie II.3.2: wsparcie 
inwestycyjne MŚP

Beneficjenci przedsiębiorcy, konsorcja przemysłowe z rolą wiodą-
cą przedsiębiorcy

przedsiębiorcy, konsorcja przemysłowe z 
rolą wiodącą przedsiębiorcy

MŚP MŚP operatorzy instrumentów zwrotnych  
(grupa docelowa: MŚP)

Rodzaj wsparcia dotacja dotacja dotacja dotacja instrumenty zwrotne (m.in. pożyczki, gwarancje)

Główne rodzaje  
pomocy publicznej

pomoc na B+R pomoc regionalna, pomoc de minimis pomoc regionalna, pomoc de minimis

Instytucja udzielająca 
wsparcia

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - www.rpo.lodzkie.pl

 » PROGRAM REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Projekty B+R Infrastruktura B+R Wdrażanie wyników prac B+R Innowacyjne inwestycje

Działanie 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsię-
biorstw

1.2.2 Infrastruktura badawczo - rozwojowa  
przedsiębiorstw

3.4 Rozwój i innowacyjność małopolskich MŚP 3.4 Rozwój i innowacyjność małopolskich MŚP

Typy 
projektów

wsparcie prowadzenia badań przemysłowych i prac 
rozwojowych

infrastruktura B+R firm (laboratoria, działy 
B+R, centra badawczo - rozwojowe)

Poddziałanie 3.4.3: wdrożenie wyników prac B+R 
przez firmy działające poniżej 24 miesięcy
Poddziałanie 3.4.4: wdrożenie wyników prac B+R 
przez firmy działające powyżej 24 miesięcy

Poddziałanie 3.4.4: projekty 
ekoinnowacyjne przedsię-
biorstw

Poddziałanie 3.4.1: wsparcie inwestycyjne 
MŚP działających poniżej 24 miesięcy
Poddziałanie 3.4.2: wsparcie inwestycyjne 
MŚP działających powyżej 24 miesięcy

Beneficjenci przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw (w tym z 
innymi podmiotami, np. IOB, jednostkami naukowymi)

przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw MŚP MŚP operatorzy instrumentów zwrotnych (gru-
pa docelowa: MŚP)

Rodzaj wsparcia dotacja dotacja dotacja dotacja instrumenty zwrotne (pożyczki, poręczenia)

Główne rodzaje  
pomocy publicznej

pomoc na B+R pomoc regionalna, pomoc de minimis pomoc regionalna, pomoc de minimis

Instytucja udzielająca 
wsparcia

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości - www.rpo.malopolska.pl  

 » PROGRAM REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

28



Projekty B+R Infrastruktura B+R Wdrażanie wyników prac B+R Innowacyjne inwestycje

Działanie I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP

Typy 
projektów

wsparcie prowadzenia badań przemysłowych i prac 
rozwojowych

infrastruktura B+R firm (laboratoria, działy 
B+R, centra badawczo - rozwojowe)

Poddziałanie II.3.1: wdrożenie wyników prac B+R Poddziałanie II.3.1: wdroże-
nie innowacyjnych produk-
tów lub procesów, w tym 
ekoinnowacje

Poddziałanie II.3.2: wsparcie 
inwestycyjne MŚP

Beneficjenci przedsiębiorcy, konsorcja przemysłowe z rolą wiodą-
cą przedsiębiorcy

przedsiębiorcy, konsorcja przemysłowe z 
rolą wiodącą przedsiębiorcy

MŚP MŚP operatorzy instrumentów zwrotnych  
(grupa docelowa: MŚP)

Rodzaj wsparcia dotacja dotacja dotacja dotacja instrumenty zwrotne (m.in. pożyczki, gwarancje)

Główne rodzaje  
pomocy publicznej

pomoc na B+R pomoc regionalna, pomoc de minimis pomoc regionalna, pomoc de minimis

Instytucja udzielająca 
wsparcia

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - www.rpo.lodzkie.pl

Projekty B+R Infrastruktura B+R Wdrażanie wyników prac B+R Innowacyjne inwestycje

Działanie 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsię-
biorstw

1.2.2 Infrastruktura badawczo - rozwojowa  
przedsiębiorstw

3.4 Rozwój i innowacyjność małopolskich MŚP 3.4 Rozwój i innowacyjność małopolskich MŚP

Typy 
projektów

wsparcie prowadzenia badań przemysłowych i prac 
rozwojowych

infrastruktura B+R firm (laboratoria, działy 
B+R, centra badawczo - rozwojowe)

Poddziałanie 3.4.3: wdrożenie wyników prac B+R 
przez firmy działające poniżej 24 miesięcy
Poddziałanie 3.4.4: wdrożenie wyników prac B+R 
przez firmy działające powyżej 24 miesięcy

Poddziałanie 3.4.4: projekty 
ekoinnowacyjne przedsię-
biorstw

Poddziałanie 3.4.1: wsparcie inwestycyjne 
MŚP działających poniżej 24 miesięcy
Poddziałanie 3.4.2: wsparcie inwestycyjne 
MŚP działających powyżej 24 miesięcy

Beneficjenci przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw (w tym z 
innymi podmiotami, np. IOB, jednostkami naukowymi)

przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw MŚP MŚP operatorzy instrumentów zwrotnych (gru-
pa docelowa: MŚP)

Rodzaj wsparcia dotacja dotacja dotacja dotacja instrumenty zwrotne (pożyczki, poręczenia)

Główne rodzaje  
pomocy publicznej

pomoc na B+R pomoc regionalna, pomoc de minimis pomoc regionalna, pomoc de minimis

Instytucja udzielająca 
wsparcia

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości - www.rpo.malopolska.pl  
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Projekty B+R Infrastruktura B+R Wdrażanie wyników prac B+R Innowacyjne inwestycje

Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa 
przedsiębiorstw

1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw 3.3 Innowacje w MŚP 3.3 Innowacje w MŚP

Typy 
projektów

wsparcie prowadzenia badań  
przemysłowych i prac rozwojowych

infrastruktura B+R firm (laboratoria, działy B+R,  
centra badawczo - rozwojowe)

wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszo-
nych produktów lub usług, w tym poprzez 
wdrażanie wyników prac B+R

wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług;
rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawanso-
wanych rozwiązaniach technologii informacyjno - komunikacyjnych

Beneficjenci przedsiębiorcy, powiązania kooperacyjne MŚP porozumienia/konsorcja MŚP powiązania kooperacyjne,
operatorzy instrumentów zwrotnych (grupa docelowa: MŚP)

Rodzaj wsparcia dotacja dotacja, instrumenty zwrotne (pożyczka mała, pożyczka duża, poręczenie)

Główne rodzaje  
pomocy publicznej

pomoc na B+R pomoc regionalna, pomoc de minimis pomoc regionalna, pomoc de minimis

Instytucja udzielająca 
wsparcia

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - www.funduszedlamazowsza.eu

 » PROGRAM REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Projekty B+R Infrastruktura B+R Wdrażanie wyników prac B+R Innowacyjne inwestycje

Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach 2.1 Nowe produkty i usługi w MŚP 2.1 Nowe produkty i usługi w MŚP

Typy 
projektów

wsparcie prowadzenia badań przemysło-
wych i prac rozwojowych

infrastruktura B+R firm (laboratoria, działy B+R, centra 
badawczo - rozwojowe)

wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszo-
nych produktów lub usług, w tym poprzez 
wdrażanie wyników prac B+R

wdrażanie innowacji technologicznych i nietechnologicznych
rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz 
zaawansowanych rozwiązaniach technologii informacyjno - komunikacyjnych
wsparcie inwestycji w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny

Beneficjenci przedsiębiorcy, operatorzy instrumentów zwrotnych (grupa docelowa: przedsiębiorcy) MŚP, operatorzy instrumentów zwrotnych (grupa docelowa: MŚP)

Rodzaj wsparcia dotacja, instrumenty zwrotne dotacja, instrumenty zwrotne

Główne rodzaje  
pomocy publicznej

pomoc na B+R pomoc regionalna, pomoc de minimis pomoc regionalna, pomoc de minimis

Instytucja udzielająca 
wsparcia

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki - www.rpo.opolskie.pl

 » PROGRAM REGIONALNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
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Projekty B+R Infrastruktura B+R Wdrażanie wyników prac B+R Innowacyjne inwestycje

Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa 
przedsiębiorstw

1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw 3.3 Innowacje w MŚP 3.3 Innowacje w MŚP

Typy 
projektów

wsparcie prowadzenia badań  
przemysłowych i prac rozwojowych

infrastruktura B+R firm (laboratoria, działy B+R,  
centra badawczo - rozwojowe)

wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszo-
nych produktów lub usług, w tym poprzez 
wdrażanie wyników prac B+R

wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług;
rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawanso-
wanych rozwiązaniach technologii informacyjno - komunikacyjnych

Beneficjenci przedsiębiorcy, powiązania kooperacyjne MŚP porozumienia/konsorcja MŚP powiązania kooperacyjne,
operatorzy instrumentów zwrotnych (grupa docelowa: MŚP)

Rodzaj wsparcia dotacja dotacja, instrumenty zwrotne (pożyczka mała, pożyczka duża, poręczenie)

Główne rodzaje  
pomocy publicznej

pomoc na B+R pomoc regionalna, pomoc de minimis pomoc regionalna, pomoc de minimis

Instytucja udzielająca 
wsparcia

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - www.funduszedlamazowsza.eu

Projekty B+R Infrastruktura B+R Wdrażanie wyników prac B+R Innowacyjne inwestycje

Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach 2.1 Nowe produkty i usługi w MŚP 2.1 Nowe produkty i usługi w MŚP

Typy 
projektów

wsparcie prowadzenia badań przemysło-
wych i prac rozwojowych

infrastruktura B+R firm (laboratoria, działy B+R, centra 
badawczo - rozwojowe)

wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszo-
nych produktów lub usług, w tym poprzez 
wdrażanie wyników prac B+R

wdrażanie innowacji technologicznych i nietechnologicznych
rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz 
zaawansowanych rozwiązaniach technologii informacyjno - komunikacyjnych
wsparcie inwestycji w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny

Beneficjenci przedsiębiorcy, operatorzy instrumentów zwrotnych (grupa docelowa: przedsiębiorcy) MŚP, operatorzy instrumentów zwrotnych (grupa docelowa: MŚP)

Rodzaj wsparcia dotacja, instrumenty zwrotne dotacja, instrumenty zwrotne

Główne rodzaje  
pomocy publicznej

pomoc na B+R pomoc regionalna, pomoc de minimis pomoc regionalna, pomoc de minimis

Instytucja udzielająca 
wsparcia

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki - www.rpo.opolskie.pl
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Projekty B+R Infrastruktura B+R Wdrażanie wyników prac B+R Innowacyjne inwestycje

Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwo-
jowe oraz ich wdrożenia

1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich 
wdrożenia

1.4 Wsparcie MŚP 1.4 Wsparcie MŚP

Typy 
projektów

wsparcie prowadzenia badań przemysło-
wych i prac rozwojowych

infrastruktura B+R firm (laboratoria, działy B+R, centra 
badawczo - rozwojowe)

Poddziałanie 1.4.1: inwestycje niezbędne do 
wprowadzenia nowych lub ulepszonych produk-
tów lub usług, w tym w oparciu o wyniki prac 
B+R

Poddziałanie 1.4.1: inwestycje nie-
zbędne do wprowadzenia nowych 
lub ulepszonych produktów lub 
usług; zaawansowane technologie 
informacyjno - komunikacyjne

Poddziałanie 1.4.2: wsparcie inwe-
stycyjne MŚP

Beneficjenci przedsiębiorcy przedsiębiorcy, sieci/grupy przedsiębiorstw MŚP MŚP operatorzy instrumentów zwrot-
nych (grupa docelowa: MŚP)

Rodzaj wsparcia dotacja dotacja dotacja instrumenty zwrotne

Główne rodzaje  
pomocy publicznej

pomoc na B+R pomoc regionalna, pomoc de minimis pomoc regionalna, pomoc de minimis

Instytucja udzielająca 
wsparcia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - www.rpo.podkarpackie.pl

 » PROGRAM REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Projekty B+R Infrastruktura B+R Wdrażanie wyników prac B+R Innowacyjne inwestycje

Działanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, 
innowacji, technologii i komercjalizacji 
wyników B+R oraz rozwój działalności 
B+R w przedsiębiorstwach

1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technolo-
gii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalno-
ści B+R w przedsiębiorstwach

1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Typy 
projektów

wsparcie prowadzenia badań przemysło-
wych i prac rozwojowych, zakup i dosto-
sowanie do wdrożenia wyników prac B+R 
i praw własności intelektualnej

infrastruktura B+R firm (laboratoria, działy B+R, centra 
badawczo - rozwojowe)

wdrażanie innowacji, w tym przez wdrożenie 
wyników prac B+R

wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych 
i organizacyjnych; projekty ekoinnowacyjne przedsiębiorstw; inwestycje 
dotyczące zwiększenia zastosowania technologii informacyjno - komunika-
cyjnych w firmie

Beneficjenci przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw (w tym z innymi podmiotami, np. IOB, jednostkami naukowymi) MŚP, operatorzy instrumentów zwrotnych (grupa docelowa: MŚP)

Rodzaj wsparcia dotacja dotacja, instrumenty zwrotne (m.in. pożyczki, poręczenia)

Główne rodzaje  
pomocy publicznej

pomoc na B+R pomoc regionalna, pomoc de minimis pomoc regionalna, pomoc de minimis

Instytucja udzielająca 
wsparcia

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - www.rpo.wrotapodlasia.pl

 » PROGRAM REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
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Projekty B+R Infrastruktura B+R Wdrażanie wyników prac B+R Innowacyjne inwestycje

Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwo-
jowe oraz ich wdrożenia

1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich 
wdrożenia

1.4 Wsparcie MŚP 1.4 Wsparcie MŚP

Typy 
projektów

wsparcie prowadzenia badań przemysło-
wych i prac rozwojowych

infrastruktura B+R firm (laboratoria, działy B+R, centra 
badawczo - rozwojowe)

Poddziałanie 1.4.1: inwestycje niezbędne do 
wprowadzenia nowych lub ulepszonych produk-
tów lub usług, w tym w oparciu o wyniki prac 
B+R

Poddziałanie 1.4.1: inwestycje nie-
zbędne do wprowadzenia nowych 
lub ulepszonych produktów lub 
usług; zaawansowane technologie 
informacyjno - komunikacyjne

Poddziałanie 1.4.2: wsparcie inwe-
stycyjne MŚP

Beneficjenci przedsiębiorcy przedsiębiorcy, sieci/grupy przedsiębiorstw MŚP MŚP operatorzy instrumentów zwrot-
nych (grupa docelowa: MŚP)

Rodzaj wsparcia dotacja dotacja dotacja instrumenty zwrotne

Główne rodzaje  
pomocy publicznej

pomoc na B+R pomoc regionalna, pomoc de minimis pomoc regionalna, pomoc de minimis

Instytucja udzielająca 
wsparcia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - www.rpo.podkarpackie.pl

Projekty B+R Infrastruktura B+R Wdrażanie wyników prac B+R Innowacyjne inwestycje

Działanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, 
innowacji, technologii i komercjalizacji 
wyników B+R oraz rozwój działalności 
B+R w przedsiębiorstwach

1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technolo-
gii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalno-
ści B+R w przedsiębiorstwach

1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Typy 
projektów

wsparcie prowadzenia badań przemysło-
wych i prac rozwojowych, zakup i dosto-
sowanie do wdrożenia wyników prac B+R 
i praw własności intelektualnej

infrastruktura B+R firm (laboratoria, działy B+R, centra 
badawczo - rozwojowe)

wdrażanie innowacji, w tym przez wdrożenie 
wyników prac B+R

wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych 
i organizacyjnych; projekty ekoinnowacyjne przedsiębiorstw; inwestycje 
dotyczące zwiększenia zastosowania technologii informacyjno - komunika-
cyjnych w firmie

Beneficjenci przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw (w tym z innymi podmiotami, np. IOB, jednostkami naukowymi) MŚP, operatorzy instrumentów zwrotnych (grupa docelowa: MŚP)

Rodzaj wsparcia dotacja dotacja, instrumenty zwrotne (m.in. pożyczki, poręczenia)

Główne rodzaje  
pomocy publicznej

pomoc na B+R pomoc regionalna, pomoc de minimis pomoc regionalna, pomoc de minimis

Instytucja udzielająca 
wsparcia

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - www.rpo.wrotapodlasia.pl
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Projekty B+R Infrastruktura B+R Wdrażanie wyników prac B+R Innowacyjne inwestycje

Działanie 1.1 Ekspansja przez innowacje 1.1 Ekspansja przez innowacje 2.2.1 Inwestycje profilowane - wsparcie 
dotacyjne

2.2.1 Inwestycje profilowa-
ne - wsparcie dotacyjne

2.2.2 Inwestycje 
profilowane - wsparcie 
pozadotacyjne

2.1 Inwestycje podsta-
wowe

Typy 
projektów

wsparcie prowadzenia badań przemysło-
wych i prac rozwojowych, zakup i dosto-
sowanie do wdrożenia wyników prac B+R 
i praw własności intelektualnej

infrastruktura B+R firm (laboratoria, działy B+R, centra 
badawczo - rozwojowe)

inwestycje niezbędne do wprowadzenia 
nowych lub ulepszonych produktów lub 
usług, w tym w oparciu o wyniki prac B+R

inwestycje niezbędne do 
wprowadzenia nowych lub 
ulepszonych produktów 
lub usług

wsparcie inwestycyjne 
innowacyjnych MŚP

wsparcie inwestycyjne 
MŚP

Beneficjenci przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw (w tym z innymi podmiotami, np. IOB, jednostkami nauko-
wymi)

MŚP MŚP operatorzy instrumen-
tów zwrotnych (grupa 
docelowa: MŚP)

operatorzy instrumen-
tów zwrotnych (grupa 
docelowa: MŚP)

Rodzaj wsparcia dotacja (w Poddziałaniu 1.1.1)
instrumenty zwrotne (w Poddziałaniu 1.1.2)

dotacja dotacja instrumenty zwrotne instrumenty zwrotne

Główne rodzaje  
pomocy publicznej

pomoc na B+R pomoc regionalna, pomoc de minimis pomoc regionalna, pomoc de minimis

Instytucja udzielająca 
wsparcia

Agencja Rozwoju Pomorza - www.rpo.pomorskie.eu

 » PROGRAM REGIONALNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Projekty B+R Infrastruktura B+R Wdrażanie wyników prac B+R Innowacyjne inwestycje

Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przed-
siębiorstwach

1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach 3.2 Innowacje w MŚP 3.2 Innowacje w MŚP 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł finan-
sowania przedsiębiorczości

Typy 
projektów

wsparcie prowadzenia badań przemysło-
wych i prac rozwojowych

infrastruktura B+R firm (laboratoria, działy B+R, centra 
badawczo - rozwojowe)

wdrożenie i komercjalizacja innowacji pro-
duktowych oraz procesowych, w tym  
w oparciu o wyniki prac B+R

wdrożenie i komercjalizacja 
innowacji produktowych

wsparcie inwestycyjne MŚP

Beneficjenci przedsiębiorcy, powiązania kooperacyjne, w których liderem jest przedsiębiorstwo MŚP MŚP operatorzy instrumentów zwrotnych (grupa 
docelowa: MŚP)

Rodzaj wsparcia dotacja dotacja dotacja instrumenty zwrotne (pożyczka, poręczenie, 
gwarancja, wejście kapitałowe)

Główne rodzaje  
pomocy publicznej

pomoc na B+R pomoc regionalna, pomoc de minimis pomoc regionalna, pomoc de minimis

Instytucja udzielająca 
wsparcia

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości - www.rpo.slaskie.pl

 » PROGRAM REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
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Projekty B+R Infrastruktura B+R Wdrażanie wyników prac B+R Innowacyjne inwestycje

Działanie 1.1 Ekspansja przez innowacje 1.1 Ekspansja przez innowacje 2.2.1 Inwestycje profilowane - wsparcie 
dotacyjne

2.2.1 Inwestycje profilowa-
ne - wsparcie dotacyjne

2.2.2 Inwestycje 
profilowane - wsparcie 
pozadotacyjne

2.1 Inwestycje podsta-
wowe

Typy 
projektów

wsparcie prowadzenia badań przemysło-
wych i prac rozwojowych, zakup i dosto-
sowanie do wdrożenia wyników prac B+R 
i praw własności intelektualnej

infrastruktura B+R firm (laboratoria, działy B+R, centra 
badawczo - rozwojowe)

inwestycje niezbędne do wprowadzenia 
nowych lub ulepszonych produktów lub 
usług, w tym w oparciu o wyniki prac B+R

inwestycje niezbędne do 
wprowadzenia nowych lub 
ulepszonych produktów 
lub usług

wsparcie inwestycyjne 
innowacyjnych MŚP

wsparcie inwestycyjne 
MŚP

Beneficjenci przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw (w tym z innymi podmiotami, np. IOB, jednostkami nauko-
wymi)

MŚP MŚP operatorzy instrumen-
tów zwrotnych (grupa 
docelowa: MŚP)

operatorzy instrumen-
tów zwrotnych (grupa 
docelowa: MŚP)

Rodzaj wsparcia dotacja (w Poddziałaniu 1.1.1)
instrumenty zwrotne (w Poddziałaniu 1.1.2)

dotacja dotacja instrumenty zwrotne instrumenty zwrotne

Główne rodzaje  
pomocy publicznej

pomoc na B+R pomoc regionalna, pomoc de minimis pomoc regionalna, pomoc de minimis

Instytucja udzielająca 
wsparcia

Agencja Rozwoju Pomorza - www.rpo.pomorskie.eu

Projekty B+R Infrastruktura B+R Wdrażanie wyników prac B+R Innowacyjne inwestycje

Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przed-
siębiorstwach

1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach 3.2 Innowacje w MŚP 3.2 Innowacje w MŚP 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł finan-
sowania przedsiębiorczości

Typy 
projektów

wsparcie prowadzenia badań przemysło-
wych i prac rozwojowych

infrastruktura B+R firm (laboratoria, działy B+R, centra 
badawczo - rozwojowe)

wdrożenie i komercjalizacja innowacji pro-
duktowych oraz procesowych, w tym  
w oparciu o wyniki prac B+R

wdrożenie i komercjalizacja 
innowacji produktowych

wsparcie inwestycyjne MŚP

Beneficjenci przedsiębiorcy, powiązania kooperacyjne, w których liderem jest przedsiębiorstwo MŚP MŚP operatorzy instrumentów zwrotnych (grupa 
docelowa: MŚP)

Rodzaj wsparcia dotacja dotacja dotacja instrumenty zwrotne (pożyczka, poręczenie, 
gwarancja, wejście kapitałowe)

Główne rodzaje  
pomocy publicznej

pomoc na B+R pomoc regionalna, pomoc de minimis pomoc regionalna, pomoc de minimis

Instytucja udzielająca 
wsparcia

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości - www.rpo.slaskie.pl
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Projekty B+R Infrastruktura B+R Wdrażanie wyników prac B+R Innowacyjne inwestycje

Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze święto-
krzyskiej przedsiębiorczości

1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przed-
siębiorczości

2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora 
MŚP

2.5 Wsparcie inwestycyjne 
sektora MŚP

2.6 Dokapitalizowanie instrumentów finansowych

Typy 
projektów

wsparcie prowadzenia badań przemysło-
wych i prac rozwojowych; zakup i przygo-
towanie do wdrożenia wyników prac B+R 
i praw własności intelektualnej

infrastruktura B+R firm (laboratoria, działy B+R, centra 
badawczo - rozwojowe)

dokonywanie zasadniczych zmian 
procesu produkcyjnego lub zmiana 
w sposobie świadczenia usług za 
pośrednictwem zakupu zaawanso-
wanych nowych technologii lub w 
wyniku wdrożenia wyników prac B+R

inwestycje w rozwój przedsię-
biorstw i wprowadzenie nowych 
produktów/usług; wykorzysta-
nie technologii informacyjno 
- komunikacyjnych

wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Beneficjenci przedsiębiorcy MŚP MŚP operatorzy instrumentów zwrotnych 
(grupa docelowa: MŚP)

Rodzaj wsparcia dotacja dotacja dotacja instrumenty zwrotne (pożyczki, poręczenia)

Główne rodzaje  
pomocy publicznej

pomoc na B+R pomoc regionalna, pomoc de minimis pomoc regionalna, pomoc de minimis

Instytucja udzielająca 
wsparcia

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - www.rpo-swietokrzyskie.pl

 » PROGRAM REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Projekty B+R Infrastruktura B+R Wdrażanie wyników prac B+R Innowacyjne inwestycje

Działanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw 1.5 Nowoczesne firmy 1.5 Nowoczesne firmy

Typy 
projektów

wsparcie prowadzenia badań przemysło-
wych i prac rozwojowych; zakup i przygo-
towanie do wdrożenia wyników prac B+R 
i praw własności intelektualnej

infrastruktura B+R firm (laboratoria, działy B+R, centra 
badawczo - rozwojowe)

Poddziałanie 1.5.1: wdrożenie do 
działalności wyników prac badaw-
czo - rozwojowych wypracowanych 
samodzielnie lub we współpracy z 
innymi podmiotami

Poddziałanie 1.5.2: tworzenie 
nowej oferty produktowo - 
usługowej firmy poprzez przy-
wrócenie tradycyjnych produk-
tów, usług i zawodów

Poddziałanie 1.5.3: wsparcie inwestycyjne w nowy 
sprzęt i maszyny
Poddziałanie 1.5.4: wykorzystanie nowoczesnych 
technologii informacyjno - komunikacyjnych
Poddziałanie 1.5.5: innowacje produktowe i proce-
sowe poprzez adaptowanie gotowych rozwiązań

Beneficjenci przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw (w tym z innymi podmiotami, np. IOB, jednostkami nauko-
wymi)

MŚP, porozumienia, sieci i konsorcja 
MŚP

MŚP, porozumienia, sieci 
i konsorcja MŚP

operatorzy instrumentów zwrotnych 
(grupa docelowa: MŚP)

Rodzaj wsparcia dotacja dotacja dotacja instrumenty zwrotne (pożyczki, pożyczki z premią, 
poręczenia, gwarancje, fundusz inwestycyjny 
podwyższonego ryzyka)

Główne rodzaje  
pomocy publicznej

pomoc na B+R pomoc regionalna, pomoc de minimis pomoc regionalna, pomoc de minimis

Instytucja udzielająca 
wsparcia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego - www.rpo.warmia.mazury.pl
(urząd ma wybrać w drodze zamówienia publicznego inną instytucję, która będzie obsługiwała działania)

 » PROGRAM REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO
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Projekty B+R Infrastruktura B+R Wdrażanie wyników prac B+R Innowacyjne inwestycje

Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze święto-
krzyskiej przedsiębiorczości

1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przed-
siębiorczości

2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora 
MŚP

2.5 Wsparcie inwestycyjne 
sektora MŚP

2.6 Dokapitalizowanie instrumentów finansowych

Typy 
projektów

wsparcie prowadzenia badań przemysło-
wych i prac rozwojowych; zakup i przygo-
towanie do wdrożenia wyników prac B+R 
i praw własności intelektualnej

infrastruktura B+R firm (laboratoria, działy B+R, centra 
badawczo - rozwojowe)

dokonywanie zasadniczych zmian 
procesu produkcyjnego lub zmiana 
w sposobie świadczenia usług za 
pośrednictwem zakupu zaawanso-
wanych nowych technologii lub w 
wyniku wdrożenia wyników prac B+R

inwestycje w rozwój przedsię-
biorstw i wprowadzenie nowych 
produktów/usług; wykorzysta-
nie technologii informacyjno 
- komunikacyjnych

wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Beneficjenci przedsiębiorcy MŚP MŚP operatorzy instrumentów zwrotnych 
(grupa docelowa: MŚP)

Rodzaj wsparcia dotacja dotacja dotacja instrumenty zwrotne (pożyczki, poręczenia)

Główne rodzaje  
pomocy publicznej

pomoc na B+R pomoc regionalna, pomoc de minimis pomoc regionalna, pomoc de minimis

Instytucja udzielająca 
wsparcia

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - www.rpo-swietokrzyskie.pl

Projekty B+R Infrastruktura B+R Wdrażanie wyników prac B+R Innowacyjne inwestycje

Działanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw 1.5 Nowoczesne firmy 1.5 Nowoczesne firmy

Typy 
projektów

wsparcie prowadzenia badań przemysło-
wych i prac rozwojowych; zakup i przygo-
towanie do wdrożenia wyników prac B+R 
i praw własności intelektualnej

infrastruktura B+R firm (laboratoria, działy B+R, centra 
badawczo - rozwojowe)

Poddziałanie 1.5.1: wdrożenie do 
działalności wyników prac badaw-
czo - rozwojowych wypracowanych 
samodzielnie lub we współpracy z 
innymi podmiotami

Poddziałanie 1.5.2: tworzenie 
nowej oferty produktowo - 
usługowej firmy poprzez przy-
wrócenie tradycyjnych produk-
tów, usług i zawodów

Poddziałanie 1.5.3: wsparcie inwestycyjne w nowy 
sprzęt i maszyny
Poddziałanie 1.5.4: wykorzystanie nowoczesnych 
technologii informacyjno - komunikacyjnych
Poddziałanie 1.5.5: innowacje produktowe i proce-
sowe poprzez adaptowanie gotowych rozwiązań

Beneficjenci przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw (w tym z innymi podmiotami, np. IOB, jednostkami nauko-
wymi)

MŚP, porozumienia, sieci i konsorcja 
MŚP

MŚP, porozumienia, sieci 
i konsorcja MŚP

operatorzy instrumentów zwrotnych 
(grupa docelowa: MŚP)

Rodzaj wsparcia dotacja dotacja dotacja instrumenty zwrotne (pożyczki, pożyczki z premią, 
poręczenia, gwarancje, fundusz inwestycyjny 
podwyższonego ryzyka)

Główne rodzaje  
pomocy publicznej

pomoc na B+R pomoc regionalna, pomoc de minimis pomoc regionalna, pomoc de minimis

Instytucja udzielająca 
wsparcia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego - www.rpo.warmia.mazury.pl
(urząd ma wybrać w drodze zamówienia publicznego inną instytucję, która będzie obsługiwała działania)
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Projekty B+R Infrastruktura B+R Wdrażanie wyników prac B+R Innowacyjne inwestycje

Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyj-
nego przedsiębiorstw Wielkopolski

1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsię-
biorstw Wielkopolski

1.5 Wzmocnienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw

1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Typy 
projektów

wsparcie prowadzenia badań przemysło-
wych i prac rozwojowych; zakup i przygo-
towanie do wdrożenia wyników prac 
B+R i praw własności intelektualnej

infrastruktura B+R firm (laboratoria, działy B+R, centra 
badawczo - rozwojowe)

Poddziałanie 1.5.2: inwestycje nie-
zbędne do wprowadzenia nowych lub 
ulepszonych produktów lub usług, w 
tym w oparciu o wyniki prac B+R

Poddziałanie 1.5.2: wsparcie wysoko innowacyjnych 
projektów firm

Poddziałanie 1.5.1: wsparcie 
inwestycyjne w celu podniesie-
nia konkurencyjności MŚP

Beneficjenci przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw (w tym z innymi podmiotami, np. IOB, jednostkami nauko-
wymi)

MŚP MŚP operatorzy instrumentów zwrot-
nych (grupa docelowa: MŚP)

Rodzaj wsparcia dotacja, instrumenty zwrotne dotacja dotacja instrumenty zwrotne

Główne rodzaje  
pomocy publicznej

pomoc na B+R pomoc regionalna, pomoc de minimis pomoc regionalna, pomoc de minimis

Instytucja udzielająca 
wsparcia

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - www.wrpo.wielkopolskie.pl

 » PROGRAM REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Projekty B+R Infrastruktura B+R Wdrażanie wyników prac B+R Innowacyjne inwestycje

Działanie 1.1 Projekty badawczo - rozwojowe 
przedsiębiorstw

1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach 1.4 Wdrażanie wyników prac B+R 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój RIS
1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze 
Specjalnej Strefy Włączenia (SSW)
1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM)
1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii 
ZIT dla (Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego 
Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF)

1.9 Inwestycje w przedsiębior-
stwach poprzez instrumenty 
finansowe

Typy 
projektów

wsparcie prowadzenia badań przemysło-
wych i prac rozwojowych; zakup i przygo-
towanie do wdrożenia wyników prac B+R 
i praw własności intelektualnej

infrastruktura B+R firm (laboratoria, działy B+R, centra 
badawczo - rozwojowe)

wdrożenie do działalności wyników 
prac badawczo - rozwojowych 
wypracowanych samodzielnie lub  
we współpracy z innymi podmiotami

innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw, wprowa-
dzanie nowych lub znacząco ulepszonych produk-
tów/usług, zwiększenie efektywności, zasadnicza 
zmiana procesu produkcyjnego

wsparcie inwestycyjne w celu 
podniesienia konkurencyjności 
MŚP

Beneficjenci przedsiębiorcy, partnerstwa przedsiębiorstw, partnerstwa naukowo - przemysłowe, gdzie liderem 
jest przedsiębiorca

MŚP MŚP operatorzy instrumentów zwrot-
nych (grupa docelowa: MŚP)

Rodzaj wsparcia dotacja dotacja dotacja dotacja instrumenty zwrotne (poręcze-
nia, mikropożyczki, pożyczki)

Główne rodzaje  
pomocy publicznej

pomoc na B+R, pomoc de minimis pomoc regionalna, pomoc de minimis pomoc regionalna, pomoc de minimis

Instytucja udzielająca 
wsparcia

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - www.rpo.wzp.pl

 » PROGRAM REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
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Projekty B+R Infrastruktura B+R Wdrażanie wyników prac B+R Innowacyjne inwestycje

Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyj-
nego przedsiębiorstw Wielkopolski

1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsię-
biorstw Wielkopolski

1.5 Wzmocnienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw

1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Typy 
projektów

wsparcie prowadzenia badań przemysło-
wych i prac rozwojowych; zakup i przygo-
towanie do wdrożenia wyników prac 
B+R i praw własności intelektualnej

infrastruktura B+R firm (laboratoria, działy B+R, centra 
badawczo - rozwojowe)

Poddziałanie 1.5.2: inwestycje nie-
zbędne do wprowadzenia nowych lub 
ulepszonych produktów lub usług, w 
tym w oparciu o wyniki prac B+R

Poddziałanie 1.5.2: wsparcie wysoko innowacyjnych 
projektów firm

Poddziałanie 1.5.1: wsparcie 
inwestycyjne w celu podniesie-
nia konkurencyjności MŚP

Beneficjenci przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw (w tym z innymi podmiotami, np. IOB, jednostkami nauko-
wymi)

MŚP MŚP operatorzy instrumentów zwrot-
nych (grupa docelowa: MŚP)

Rodzaj wsparcia dotacja, instrumenty zwrotne dotacja dotacja instrumenty zwrotne

Główne rodzaje  
pomocy publicznej

pomoc na B+R pomoc regionalna, pomoc de minimis pomoc regionalna, pomoc de minimis

Instytucja udzielająca 
wsparcia
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Projekty B+R Infrastruktura B+R Wdrażanie wyników prac B+R Innowacyjne inwestycje

Działanie 1.1 Projekty badawczo - rozwojowe 
przedsiębiorstw

1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach 1.4 Wdrażanie wyników prac B+R 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój RIS
1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze 
Specjalnej Strefy Włączenia (SSW)
1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM)
1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii 
ZIT dla (Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego 
Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF)

1.9 Inwestycje w przedsiębior-
stwach poprzez instrumenty 
finansowe

Typy 
projektów

wsparcie prowadzenia badań przemysło-
wych i prac rozwojowych; zakup i przygo-
towanie do wdrożenia wyników prac B+R 
i praw własności intelektualnej

infrastruktura B+R firm (laboratoria, działy B+R, centra 
badawczo - rozwojowe)

wdrożenie do działalności wyników 
prac badawczo - rozwojowych 
wypracowanych samodzielnie lub  
we współpracy z innymi podmiotami

innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw, wprowa-
dzanie nowych lub znacząco ulepszonych produk-
tów/usług, zwiększenie efektywności, zasadnicza 
zmiana procesu produkcyjnego

wsparcie inwestycyjne w celu 
podniesienia konkurencyjności 
MŚP

Beneficjenci przedsiębiorcy, partnerstwa przedsiębiorstw, partnerstwa naukowo - przemysłowe, gdzie liderem 
jest przedsiębiorca

MŚP MŚP operatorzy instrumentów zwrot-
nych (grupa docelowa: MŚP)

Rodzaj wsparcia dotacja dotacja dotacja dotacja instrumenty zwrotne (poręcze-
nia, mikropożyczki, pożyczki)

Główne rodzaje  
pomocy publicznej

pomoc na B+R, pomoc de minimis pomoc regionalna, pomoc de minimis pomoc regionalna, pomoc de minimis

Instytucja udzielająca 
wsparcia
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