
SKĄD? KTO? ILE? CO? KIEDY?

1.
PROJEKTY B+R DLA MŚP

 PO IR działanie 1.1.1
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

maksymalna wartość dofinansowania 
20 mln euro

Wsparcie badań przemysłowych i 
eksperymentalnych prac rozwojowych lub 

eksperymentalnych prac rozwojowych 
realizowanych przez przedsiębiorcę

ogłoszenie konkursu – 01.02.2017
zamknięcie naboru – 30.06.2017

-------------------                                                                             
ogłoszenie konkursu – sierpień 2017
zamknięcie naboru – grudzień 2017 

2. 

PROJEKTY B+R DUŻYCH 
PRZEDSIĘBIORSTW                    

PO IR działanie 1.1.1
duże przedsiębiorstwa

maksymalna wartość dofinansowania 
20 mln euro

Wsparcie badań przemysłowych i 
eksperymentalnych prac rozwojowych lub 

eksperymentalnych prac rozwojowych 
realizowanych przez przedsiębiorcę

ogłoszenie konkursu – 01.02.2017
zamknięcie naboru – 30.06.2017

-------------------                                                                              
ogłoszenie konkursu – sierpień 2017
zamknięcie naboru – grudzień 2017 

3.
INNOCHEM                                  

PO IR działanie 1.2                    
przedsiębiorstwa

maksymalna wartość dofinansowania 
16 mln zł

Program sektora chemicznego służący realizacji 
dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla 
rozwoju poszczególnych branż/sektorów 

gospodarki

ogłoszenie konkursu – 10.01.2017
zamknięcie naboru – 28.04.2017

4.
INNONEUROPHARM                            

PO IR działanie 1.2
przedsiębiorstwa

maksymalna wartość dofinansowania 
16 mln zł

Program sektora farmaceutycznego służący 
realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych 

dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów 
gospodarki

ogłoszenie konkursu – 20.01.2017
zamknięcie naboru – 07.04.2017

5.
INNOWACYJNY RECYKLING                  

PO IR działanie 1.2
przedsiębiorstwa

maksymalna wartość dofinansowania 
16 mln zł

Program sektora recyclingu surowców 
mineralnych i drewna służący realizacji dużych 

przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju 
poszczególnych branż/sektorów gospodarki

ogłoszenie konkursu – 25.01.2017
zamknięcie naboru – 21.04.2017

6.
INFRASTRUKTURA B+R                  

PO IR działanie 2.1
przedsiębiorstwa

maksymalna wartość dofinansowania 
35 mln zł

Tworzenie lub rozwój centrów                
badawczo-rozwojowych przedsiębiorców

ogłoszenie konkursu – 03.04.2017
zamknięcie naboru – 07.07.2017

7.

PROINNOWACYJNE USŁUGI  DLA 
MŚP

PO IR działanie 2.3.1 
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

maksymalna wartość dofinansowania 
294 tys. zł

Wsparcie celem zwiększenia dostępności 
specjalistycznych proinnowacyjnych usług,

powiązanych z inteligentnymi specjalizacjami 
świadczonymi przez akredytowane Ośrodki 

Innowacji

ogłoszenie konkursu – 03.10.2016
zamknięcie naboru – 31.03.2017

-------------------                                                                      
ogłoszenie konkursu – wrzesień 2017
zamknięcie naboru – kwiecień 2018 

8.
BONY NA INNOWACJE 

PO IR działanie 2.3.2 
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

maksymalna wartość dofinansowania 
320 tys. zł

finansowanie usług realizowanych przez 
jednostkę naukową, przyczyniających się do 

rozwoju wyrobów i usług MŚP

ogłoszenie konkursu – 05.05.2016
zamknięcie naboru – 30.01.2017

-------------------                                                                      
ogłoszenie konkursu – 08.05.2017

zamknięcie naboru – luty 2018 

9.

OCHRONA WŁASNOŚCI 
PRZEMYSŁOWEJ

PO IR działanie 2.3.4      
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

maksymalna wartość dofinansowania 
500 tys. zł

pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i  
ochroną praw własności przemysłowej

ogłoszenie konkursu - 15.06.2016
zamknięcie naboru - 20.01.2017 

-------------------                                                          
ogłoszenie konkursu – 11.04.2017

zamknięcie naboru – grudzień 2017 

10.
BADANIA NA RYNEK
PO IR działanie 3.2.1 

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
maksymalna wartość dofinansowania 

20 mln zł

Fnansowanie wdrożenia wyników prac B+R 
przeprowadzonych lub nabytych przez 

przedsiębiorcę, zmierzających do produkcji 
nowych produktów lub usług z preferencjami 

KIS

 ogłoszenie konkursu – 08.02.2017
zamknięcie naboru – 26.04.2017                  

(również dla branży elektromobliności)                                                                            
----------------------                                                                                          

ogłoszenie konkursu – październik.2017
zamknięcie naboru – styczeń 2018                     

11.

KREDYT NA INNOWACJE 
TECHNOLOGICZNE                  PO 

IR działanie 3.2.2
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

maksymalna wartość dofinansowania 
6 mln zł

Wdrażanie innowacji o charakterze 
technologicznym

ogłoszenie konkursu - 16.01.2016
zamknięcie naboru - 29.03.2017

12.
GO TO BRAND

PO IR działanie 3.3.3
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

maksymalna wartość dofinansowania 
850 tys. zł

wsparcie uczestników branżowych i ogólnych 
programów promocji  

                            
ogłoszenie konkursu – 10.01.2017
zamknięcie naboru – 13.03.2017 

13.
INTERNACJONALIZACJA MŚP

PO PW działanie 1.2 
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

maksymalna wartość dofinansowania
I  etap – 50 tys. zł                                    

II etap – 500 tys. zł

wsparcie na przygotowanie do wdrożenia 
nowego modelu biznesowego MŚP zwiaznego z 

internacjonalizacją ich działalności 

ogłoszenie konkursu – marzec 2017
zamknięcie naboru – czerwiec 2017

 -------------------                                                                           
ogłoszenie konkursu – grudzień 2016 zamknięcie 

naboru – wrzesień 2017

14.

WDRAŻANIE INNOWACJI PRZEZ  
MŚP

PO PW działanie 1.3.1  
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

maksymalna wartość dofinansowania 
7 mln zł

Wsparcie projektów prowadzących do 
stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) 

produktów lub usług poprzez wdrożenie 
(własnych lub nabytych) wyników prac B+R

ogłoszenie konkursu - kwiecień 2017
zamknięcie naboru - lipiec 2017

15.

TWORZENIE SIECIOWYCH 
PRODUKTÓW PRZEZ MŚP         

PO PW działanie 1.3.2
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

maksymalna wartość dofinansowania 
35 mln euro

wsparcie tworzenia sieciowych i innowacyjnych 
produktów o ponadregionalnym oddziaływaniu 

ogłoszenie konkursu - marzec/kwiecień 
2017

zamknięcie naboru - sierpień 2017

16.
WZÓR NA KONKURENCJĘ

PO PW działanie 1.4                 
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

maksymalna wartość dofinansowania
I  etap – 100 tys. zł                                    
II etap – 2,1 mln zł

Kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie 
wykorzystanie procesów wzorniczych 

(przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz 
wdrożenie rekomendacji z audytu w celu 
wprowadzenia innowacji produktowej)

Etap II ogłoszenie konkursu -kwiecień 2017
zamknięcie naboru - maj 2018                                                                                

---------------------                                                                    
Etap I ogłoszenie konkursu - czerwiec 2017

zamknięcie naboru - listopad 2017    

17.
PRACE B+R

RPO WP działanie 1.2 
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

maksymalna wartość dofinansowania 
50 mln zł

wsparcie badań przemysłowych 
 i  prac rozwojowych, w tym prac 

demonstracyjnych
i pilotażowych

rozpoczęcia naboru 30.01.2017            
zakończenie naboru 31.03.2017

18.
BONY NA INNOWACJE
RPO WP działanie 1.2 

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
maksymalna wartość dofinansowania 

50 tys. zł
studia wykonalności przyszłych prac B+R rozpoczęcia naboru - I kwartał 2017

19.
ROZWÓJ MŚP                                  

RPO WP działanie 1.4.1
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

maksymalna wartość dofinansowania 
800 tys. zł

projekty inwestycyjne ukierunkowane na 
wprowadzenie nowego lub ulepszonego 

produktu albo usługi

rozpoczęcia naboru 30.01.2017            
zakończenie naboru 21.02.2017

20.
ROZWÓJ MŚP  - TIK

RPO WP działanie 1.4.1
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa nie 

działąjące dłużej niż 24 miesiące
maksymalna wartość dofinansowania 

500 tys. zł

projekty inwestycyjne ukierunkowane na 
wprowadzenie rozwój firm w oparciu o 

technologie informacyjno-momunikacyjne 
rozpoczęcia naboru - IV kwartał 2017

W 2017 roku INNpuls rekomenduje następujące możliwości pozyskania środków wspierających rozwój (stan na 15.01.2017)
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