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DZIAŁANIE 30. „Dobry pomysł”

Celem Działania jest wsparcie przedsiębiorstw, zarówno na wczesnych etapach rozwoju pomysłu, jak i podejmowania 

działań zmierzających do tworzenia finalnych produktów i usług ukierunkowanych na wykorzystanie rosnącego 

potencjału nabywczego osób starszych, osób niesamodzielnych i osób z niepełnosprawnościami oraz zaspokajanie ich 

potrzeb konsumpcyjnych i bytowych. 

W ramach działania uruchomiono wsparcia dla firm, które posiadają ciekawe pomysły lub pracują nad innowacyjnymi 

produktami i usługami uniwersalnie zaprojektowanymi (lub adaptują istniejące produkty do zmieniających się potrzeb 

użytkowników) lub dedykowanymi jako technologie kompensacyjne. 
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wdraża działania realizowane zgodnie z zasadami 

Programu Rządowego Dostępność Plus 2018-2025

Poddziałanie 2.3.2 POIR - Bony na innowacje dla MŚP Dostępność Plus

W ramach poddziałania dofinansowanie udzielone jest na realizację projektów polegających na zakupie usług B+R 
opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe.

Rezultat projektu - ma na celu rozwiązanie problemów osób z ograniczeniami, opracowaniu i stworzeniu przez 
jednostkę naukową nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego 
nakierowanych na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, 
poznawczymi). Produkty powinny istotnie przyczynić się do zwiększenia dostępności, zniesienia barier przestrzeni 
fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, co w efekcie pozwoli osobom na 
korzystanie z niego na zasadzie równości z innymi.
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Poddziałanie 2.3.2 POIR - Bony na innowacje dla MŚP 

Konkurs nr 1/2019 (nabór 20.03.20219 – 30.12.2020) I etapu konkursu – komponent usługowy 

• sfinansowanie zakupu usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe,

• obejmował 8 rund – alokacja 5 mln PLN,

• złożono 100 wniosków o dofinansowanie na łączną wartość 26,5 mln PLN,

• zawarto 10 umów o dofinansowanie na łączną wartość 2 877 143 PLN.

Konkurs nr 4/2019 (nabór 17.04.2019 – 30.12.2020) II etap konkursu – komponent inwestycyjny

• sfinansowanie wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną opracowaną dla przedsiębiorstwa przez jednostkę 

naukową w I etapie konkursu, 

• obejmował 10 rund z komponentem inwestycyjnym – alokacja 5 mln,

• złożono 4 wnioski o dofinansowanie na łączną wartość 1,5 mln PLN,

• zawarto 3 umowy o dofinansowanie na łączną wartość 1 240 000 PLN.

Podsumowując, ok. 12% projektów przeszło pozytywną ocenę, 4 projekty zakończone, pozostałe są w trakcie realizacji.
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Poddziałanie 2.3.5 POIR - Design dla przedsiębiorców Dostępność Plus

Celem poddziałania jest wsparcie przedsiębiorców udzielone na realizację projektów, których celem jest rozwój 

przedsiębiorstwa - wnioskodawcy poprzez finansowanie profesjonalnego procesu projektowego, tj. opracowania 
nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie produkt nakierowany na 
zaspokojenie potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi).

Opracowanie projektu wzorniczego, nowego produktu ma na celu w szczególności upowszechnienie modelu 
tworzenia wartości rynkowej produktów przez wdrażanie autorskich wzorów we współpracy z projektantami.

Wsparcie mogli otrzymać Mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na 

terytorium RP (z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej).
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Konkurs nr 1/2019 (nabór 4.03.2019 – 31.05.2019) 

• Obejmował 2 rundy, alokacja 31 mln PLN

• Złożono 110 wniosku o dofinansowanie na łączną wartość 55,3 mln PLN,

• Zawarto 30 umów o dofinansowanie na łączną wartość 14 867 114 PLN.

Konkurs nr 1/2020 (24.11.2020 – 31.03.2021)

• obejmował 3 rundy, 73,6 mln PLN (ostatnia runda została anulowana),

• złożono 851 wniosków o dofinansowanie na łączną wartość 205,3 mln PLN,

• zawarto 185 umów o dofinansowanie na łączną wartość 94 387 283 mln PLN.

Podsumowując, ok. 27% projektów przeszło pozytywną ocenę, 4 projekty zakończone, pozostałe są w trakcie realizacji.

Poddziałanie 2.3.5 POIR - Design dla przedsiębiorców Dostępność Plus
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Konkurs „Dostępność szansą na rozwój” POWER

Przeprowadzono 2 edycje konkursu – łączna wartość alokacji: 38 mln zł

Cel konkursu: uświadomienie przedsiębiorcom korzyści wynikających z uniwersalnego projektowania produktów i usług 

Grupa docelowa: nieuświadomieni przedsiębiorcy

Działania: szkolenia i doradztwo z zakresu uniwersalnego projektowania oraz technologii asystujących i 

kompensacyjnych (1 012 przeszkolonych pracowników przedsiębiorców)

Efekt działań: grupa uświadomionych przedsiębiorców planujących rozwijać działalność z wykorzystaniem 

produktów/usług dostępnych dla wszystkich
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Przykłady powstałych produktów w ramach realizacji poddziałania 2.3.2 i 2.3.5 POIR

Produkt - Automatyczny dyspenser leków.
Przedmiotem projektu był zakup usług badawczo-rozwojowych polegających na 
opracowaniu nowego produktu i projektu wzorniczego – automatycznego dyspensera 
leków, wraz mobilną Komunikacją, wykorzystaniem technologii GSM. 

Produkt - Linia wzornicza umywalek wykonanych z materiałów typu solid surface
uwzględniającego oczekiwania osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie.
Produkt został opracowany w oparciu o koncepcję 8 reguł uniwersalnego projektowania 
przy współpracy projektantów z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, którzy szczególny 
nacisk położyli na dostępność umywalek dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Produkt – Kamizelka oscylacyjna.
Przedmiotem projektu było opracowanie innowacyjnego, mobilnego systemu do 
drenażu dróg oddechowych, Kamizelki oscylacyjne (drenażowe), które stosuje się m.in. 
do rehabilitacji w przewlekłych chorobach układu oddechowego. Kamizelki tego typu 
generują drgania, które przenoszone na klatkę piersiową zastępują tzw. ręczne 
oklepywanie pacjenta. Wśród rozwiązań rynkowych dominują dwa typy kamizelek –
Opracowany podczas prac B+R wzór kamizelki pozwala na regulację obwodów 
dopasowując jej kształt do tułowia oraz z mechanicznymi generatorami drgań o 
zasilaniu elektrycznym. Realizacja prac B+R dotyczyła również opracowania konstrukcji 
akumulatora oraz doboru ładowarki.
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Produkt - Rozbudowanie gamy oferowanych produktów o kolekcje rozwojowych i 
edukacyjnych zabawek wodnych, niecek basenowych i brodzików przystosowanych dla osób 
niepełnosprawnych.
Rezultatem projektu było zaprojektowanie i wdrożenie nowych projektów w wodnych placach 

zabaw i nieckach basenowych, mających na celu poprawę warunków higienicznych, zwiększenie 

bezpieczeństwa użytkowników i likwidację barier architektonicznych. Projekt obejmował 

zaprojektowanie atrakcji hydrotechnicznych dla osób z dysfunkcjami, ze szczególnym naciskiem 

na pobudzanie sensoryczne, interaktywność i walory edukacyjne.

Produkt – Pilot przyłóżkowy, innowacyjny system przyzywowego
Rezultatem projektu było opracowanie zestawu urządzeń służących do obsługi nowego systemu 

przyzywowego, tj. pilot przyłóżkowy dla pacjenta oraz dystrybutor komunikatorów mobilnych 

personelu medycznego, opracowanych z myślą o zwiększeniu dostępności dla osób w różnym 

wieku oraz z niepełnosprawnościami.
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