
SKĄD? KTO? ILE? CO? KIEDY?

1.
BADANIA PRZEMYSŁOWE I 
PRACE  ROZWOJOWE POIR 

działanie 1.1.1
przedsiębiorstwa

wartość projektu 50 mln euro
poziom dofinansowania - 80%/60%

maksymalna wartość dofinansowania 
20 mln euro

wsparcie badań przemysłowych i 
eksperymentalnych prac rozwojowych lub 

eksperymentalnych prac rozwojowych 
realizowanych przez przedsiębiorcę

MŚP ogłoszenie konkursu – 1.02.2018
        zamknięcie naboru - 30.05.2018

-------------------    
duże przedsiębiorstwa                                                                         

ogłoszenie konkursu – 1.02.2018
zamknięcie naboru - 29.06.2018

2.

WSPARCIE INWESTYCJI W 
INFRASTRUKTURĘ B+R 

PRZEDSIĘBIORSTW
POIR 2.1

przedsiębiorstwa

wartość projektu 50 mln euro
poziom dofinansowania - 70%

maksymalna wartość dofinansowania 
35 mln euro

w ramach działania przewidziane jest 
wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów 
badawczo-rozwojowych przedsiębiorców

ogłoszenie konkursu – 28.05.2018
zamknięcie naboru - 06.07.2018

3.
SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI

POIR 2.2.
mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa

wartość projektu 10 mln zł 
poziom dofinansowania 70%

maksymalna wartość dofinansowania 
7 mln zł

finansowanie zakupu własności 
niematerialnej i prawnej tzw. WNiP w 

postaci patentów, licencji, know-how oraz 
wzorów użytkowych

planowane rozpoczęcie naboru
II kwartał 2018 

4.
PROINNOWACYJNE USŁUGI 

IOB DLA MŚP
PO IR działanie 2.3.1 

mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa

wartość projektu 500 tys./
1 mln zł*

poziom dofinansowania 70%
maksymalna wartość dofinansowania

1,05 mln zł

finansowanie specjalistycznych, 
proinnowacyjnych usług,

powiązanych z inteligentnymi 
specjalizacjami świadczonymi przez 

Akredytowane Ośrodki Innowacji

ogłoszenie konkursu – 7.03.2018
zamknięcie naboru – 25.10.2018

5.
BONY NA INNOWACJE 

PO IR działanie 2.3.2 
mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa

wartość projektu 400 tys. zł/
800 tys. zł**

poziom dofinansowania 85%/70%
maksymalna wartość dofinansowania 

900 tys. zł

finansowanie usług realizowanych przez 
jednostkę naukową, przyczyniających się 

do rozwoju wyrobów i usług MŚP

 etap I ogłoszenie konkursu – 22.03.2018
zamknięcie naboru – 22.11.2018 

-------------                                                                    
etap II ogłoszenie konkursu - 17.04.2018

zamknięcie naboru 04.01.2019

6.
BADANIA NA RYNEK
PO IR działanie 3.2.1 

mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa

wartość projektu 50 mln euro
poziom dofinansowania - 70%

maksymalna wartość dofinansowania 
20 mln

finansowanie wdrożenia wyników prac 
B+R przeprowadzonych lub nabytych 

przez przedsiębiorcę, zmierzających do 
produkcji nowych produktów lub usług z 

preferencjami KIS

ogłoszenie konkursu –  14.02.2018
zamknięcie naboru - 05.12.2018

7.
KREDYT NA INNOWACJE 

TECHNOLOGICZNE 
POIR 3.2.2

mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa

wartość projektu 50 mln euro
poziom dofinansowania - 70%

maksymalna wartość dofinansowania
6 mln zł

wsparcie projektów polegających na 
wdrażaniu innowacji o charakterze 

technologicznym

 ogłoszenie konkursu – 15.01.2018
zamknięcie naboru – 24.05.2018 

8.
GO TO BRAND

PO IR działanie 3.3.3
mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa

 wartość projektu 1 mln zł
poziom dofinansowania 85%

maksymalna  wartość dofinansowania
 850 tys. zł                                

wsparcie uczestników branżowych i 
ogólnych programów promocji  

                            
ogłoszenie konkursu – 01.03.2018
zamknięcie naboru – 08.05.2018

9.
INTERNACJONALIZACJA MŚP

PO PW działanie 1.2 
mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa

 wartość projektu 625 tys. zł
poziom dofinansowania 80%

maksymalna  wartość dofinansowania
 500 tys. zł                                

wsparcie na przygotowanie do wdrożenia 
nowego modelu biznesowego MŚP 

zwianego z internacjonalizacją 
działalności 

rozpoczęcie naboru – lipiec 2018
zamknięcie naboru – wrzesień 2018

10.
WDRAŻANIE INNOWACJI 

PRZEZ  MŚP
PO PW działanie 1.3.1  

mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa

wartość projektu 50 mln euro
poziom dofinansowania - 70%

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 2018
zamknięcie naboru - lipiec 2018

11.
WZÓR NA KONKURENCJĘ

PO PW działanie 1.4                 
mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa

wartość projektu 4,41  mln zł
poziom dofinansowania 85/70%**

maksymalna  wartość dofinansowania
I  etap – 100 tys. zł 
II etap – 3 mln zł

kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie 
wykorzystanie procesów wzorniczych 
(przeprowadzenie audytu wzorniczego 

oraz wdrożenie rekomendacji z audytu w 
celu wprowadzenia innowacji 

produktowej)

etap I ogłoszenie konkursu - maj 2018
zamknięcie naboru - 19.12. 2018                                                                         

-------------                                                                    
etap II ogłoszenie konkursu -   kwiecień 2018

zamknięcie naboru 31.05.2019

12.

BADANIA PRZEMYSŁOWE, 
PRACE ROZWOJOWE ORAZ 

ICH WDROŻENIA
RPO WP działanie 1.2 

przedsiębiorstwa

 wartość projektu 75 mln zł
poziom dofinansowania - 80%/60%*
maksymalna wartość dofinansowania 

45 mln zł

wsparcie badań przemysłowych 
 i  prac rozwojowych, w tym prac 

demonstracyjnych
i pilotażowych

planowane rozpoczęcie naboru 
 sierpień 2018

13.
ROZWÓJ MŚP                                  

RPO WP działanie 1.4.1
mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa

 wartość projektu 1 mln zł
poziom dofinansowania 60%

maksymalna wartość dofinansowania 
800 tys. zł

projekty inwestycyjne ukierunkowane na 
wprowadzenie nowego lub ulepszonego 

produktu albo usługi

planowane rozpoczęcie naboru 
 październik 2018

14.
ROZWÓJ MŚP  - TIK

RPO WP działanie 1.4.1

mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa nie 

działające dłużej niż 24 
miesiące

 wartość projektu 500 tys. zł
poziom dofinansowania 80%

maksymalna  wartość dofinansowania 
400 tys. zł

projekty inwestycyjne ukierunkowane na 
wprowadzenie rozwój firm w oparciu o 

technologie informacyjno-komunikacyjne 

planowane rozpoczęcie naboru 
czerwiec 2018

*** dofinansowanie opracowania Strategii Wzorniczej (I etap) wynosi 80%, dofinansowania części inwestycyjnej projektu wynosi 70%

W 2018 roku INNpuls rekomenduje następujące możliwości pozyskania środków wspierających rozwój (stan na  KWIECIEŃ 2018)

* maksymalna wartość dofinansowania na usługi doradcze wynosi 350 tys. zł., a na część inwestycyjną 700 tys. zł
** maksymalny Bon na Innowacje 400 tys. zł, inwestycja związana z wdrażaniem wyników prac B+R w ramach Bonu 800 tys. zł 
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