
 

 

 

 

 

 

 

Wybrane konkursy dla 

przedsiębiorców sektora MŚP 

w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój w 2018 roku 
 

 

 

 

 

 

 

 

Poznań, 29 października 2018 r. 

  



 
 

 

Szanowni Państwo, 

do końca 2018 roku pozostały dwa miesiące. Mimo, iż zbliża się czas zamknięcia roku, podsumowań i 

odpoczynku, warto przeanalizować możliwości rozwoju swojej firmy i zastanowić się, czy nie 

chcielibyśmy przywitać Nowego Roku zastrzykiem gotówki i nową inwestycją, wpływającą na 

budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku.  

Istnieje bowiem kilka potencjalnych źródeł wsparcia projektów, jakie daje nam Program Operacyjny 

Inteligentny Rozwój jeszcze w bieżącym roku. W niniejszym opracowaniu chcielibyśmy je Państwu 

przybliżyć i zachęcić do zastanowienia się nad własnymi planami rozwoju w odniesieniu do 

wskazanych źródeł wsparcia.  

W dalszej części przedstawiam trwające w 2018 r. nabory i podstawowe informacje o nich. 

Zachęcam do skorzystania z oferty niezobowiązujących i bezpłatnych konsultacji planów Państwa 

przedsiębiorstwa pod kątem możliwości pozyskania dla nich dofinansowania. 

Nasze doświadczenie (blisko 1,6 miliard PLN pozyskanych dotacji) oraz specjalistyczna wiedza 

pozwolą spojrzeć na środki z UE w sposób niebudzący strachu.  

 

 

 

 

 

Anna Zrobczyńska 

Doradca ds. Finansowania Inwestycji 

tel. kom.: 609 029 799  



 
 

Rodzaje projektów i Koszty kwalifikowane  
                                                                (wybrane) 

Projekty inwestycyjne/innowacyjne 

 środki trwałe 

 wartości niematerialne i prawne 

 koszty budowlane 
 

Projekty badawczo-rozwojowe (B+R) 

 wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu badawczego, 

 wynagrodzenia brutto osób zarządzających projektem (max. 17% sumy wynagrodzeń  
i kosztów bezpośrednich), 

 koszty podwykonawstwa (max. 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych), 

 zakup lub używanie sprzętu i aparatury w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby 
części badawczej projektu (amortyzacja),  

 pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres, w jakim są wykorzystywane 
na potrzeby projektu badawczego objętego wsparciem (max. 10% kosztów kwalifikowanych), 

 nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, 
nieopatentowanej wiedzy technicznej  w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do 
realizacji projektu objętego pomocą), 

 zakupu materiałów (surowców, półproduktów, odczynników), zakup elementów do budowy  
i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej,  

 koszty promocji projektu (max. 1% wartości  kosztów kwalifikowanych). 
 
 
 
Uzyskanie ochrony patentowej 

 uzyskania i walidacji patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji 
wzorów przemysłowych, 

 usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych  
z  przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia,  

 pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego  
o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Poziomy dofinansowania 

Projekty inwestycyjne –zgodnie z mapą pomocy regionalnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty B+R – zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie prowadzenia prac B+R (Dz. U. z 2015 r., 

poz.1075). 

Przedsiębiorca Badania przemysłowe  Eksperymentalne prace rozwojowe  

Maksymalne 
dofinansowanie 
bez 
uwzględniania 
premii  

Maksymalne 
dofinansowanie 
po uwzględnieniu 
premii*  

Maksymalne 
dofinansowanie 
bez 
uwzględniania 
premii  

Maksymalne 
dofinansowanie 
po uwzględnieniu 
premii*  

Mikro  70%  80%  45%  60%  

Mały  70%  80%  45%  60%  

Średni  60%  75%  35%  50%  

* Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu o 15 punktów procentowych, do maksymalnie 80% 
kosztów kwalifikowalnych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:  

 projekt zakłada efektywną współpracę  
lub 

 wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem 
publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego. 

W niektórych przypadkach np. Bony na Innowacje dla MSP: pomoc de mininis do 85% kosztów 
kwalifikowanych.  

 
Uzyskanie ochrony patentowej – 50% kosztów kwalifikowanych 
 



 
Nabory w 2018 r. 

 projekty inwestycyjne 

 projekty B+R 

 uzyskanie ochrony patentowej 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

       
POIR 1.1.1 „Szybka ścieżka” (do 14 
grudnia) 

  POIR 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (do 22 listopada)  

  PO IR 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – konkurs na inwestycje (do 04.01.2019 r) 

  
 

POIR 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej (do 28.11.2018 r.)   

  
 

POIR 3.2.1 Badania na rynek (do 5 grudnia) 

  
 

POIR 3.2.2 Kredyt na 
innowacje 
technologiczne  (do 26 
kwietnia 2019 roku) 



 
Limity dofinansowania 

Działanie POIR 1.1.1 Szybka 
ścieżka 

PO IR 2.3.2 Bony na 
innowacje dla MŚP 

PO IR 2.3.2 Bony na 
innowacje dla MŚP – 
konkurs na inwestycje 

PO IR 2.3.4 Ochrona 
własności 
przemysłowej 

POIR 3.2.1 Badania 
na rynek 

POIR 3.2.2 Kredyt 
technologiczny 

Minimalna wartość 
projektu 

1 mln PLN 60 000 PLN Nie niższa niż 
zatwierdzona w 
ocenie wniosku o 
dofinansowanie 
złożonym w I etapie 

10 000 PLN 5 mln PLN - 

Maksymalna wartość 
projektu 

50 mln EUR 400 000 PLN 800 000 PLN 1 000 000 PLN 50 mln EUR 
 
dla prac 
rozwojowych – 1mln 
PLN 
dla usług doradczych 
– 1 mln PLN 

50 mln EUR 

Maksymalna dotacja  20 mln EUR (jeśli 
głównie badania 
przemysłowe) 

 15 mln EUR (jeśli 
głównie prace 
rozwojowe) 

 200 tys. EUR – de 
mininis –prace 
przedwdrożeniowe 

2 mln EUR – usługi 
doradcze 

340 000 PLN 560 000 PLN 500 000 PLN 20 mln PLN, w tym: 

 na prace 
rozwojowe: 450 
tys. PLN 

 na usługi 
doradcze: 500 
tys.  PLN 

6 mln PLN 

Poziom dofinansowania Zgodnie z 
rozporządzeniem B+R 
oraz 

 50% usługi 
doradcze 

 90% de minimis 
 

85% (pomoc de 
minimis) 

Mapa pomocy 
regionalnej 

50% Mapa pomocy 
regionalnej oraz 

 50% na usługi 
doradcze, 

 do 45% na 
eksperymentalne 
prace 

Mapa pomocy 
regionalnej  
oraz  

 50% usługi 
doradcze 

 



 
rozwojowe. 

 

Inne - - -  maksymalny udział 
kosztów budowy: 
20%, nie więcej niż 5 
mln PLN, 

maksymalny udział 
zakupu 
nieruchomości: 10%. 

- 

 

 


