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„Przegląd dostępnych instrumentów wsparcia  
dla przedsiębiorstw w perspektywie 2014-

2020”  
 

Pierwsze wnioski i wskazówki na 
przyszłość 



Wsparcie projektów B+R realizowanych przez 
przedsiębiorstwa – instrumenty krajowe 

 

Wsparcie projektów dotyczących prac badawczo-rozwojowych nad nowymi 
produktami i rozwiązaniami. Zasięg innowacji produktowej lub procesowej: co 
najmniej kraj 

„Szybka ścieżka” NCBR, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

• na badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe 

• warunek -  zobowiązanie się beneficjenta do wdrożenia wyników prac B+R 
(sprzedaż praw, udzielenie licencji, wdrożenie do własnej działalności) 

• projekt musi wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje 

• minimalna wart. projektu wynosi 2 mln PLN (w woj. mazowieckim – 5 mln zł) 

 

 

 



Wsparcie projektów B+R realizowanych przez 
przedsiębiorstwa – instrumenty krajowe 

• wydatki kwalifikowalne: 

 wynagrodzenia brutto pracowników badawczych, pracowników technicznych i 
pracowników pomocniczych oraz brokerów technologii 

 koszty podwykonawstwa (zlecenie do 50% prac B+R stronie trzeciej) 

 koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej 

 koszty budynków i gruntów (do 10% kosztów kw.) 

 pozostałe koszty operacyjne (m.in. materiały, sprzęt laboratoryjny, wynajem 
laboratorium, promocja projektu, elementy służące do budowy i na stałe 
zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej) 

 koszty pośrednie – ryczałt 17% kosztów bezpośrednich bez kosztów 
podwykonawstwa 

• poziom wsparcia – max. ok. 80%  

• Termin: 04/04/2016 - 29/07/2016 (konkurs podzielony na miesięczne etapy) 

 

 



Wsparcie projektów B+R realizowanych przez 
przedsiębiorstwa – instrumenty krajowe 

 

 

„Demonstrator” NCBR, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

• prace rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji 
pilotażowej/demonstracyjnej 

• warunek -  zobowiązanie się beneficjenta do wdrożenia wyników prac B+R 
(sprzedaż praw, udzielenie licencji, wdrożenie do własnej działalności) 

• projekt musi wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje 

• minimalna wart. projektu wynosi 5 mln PLN dla MŚP, 20 mln PLN dla 
dużych  



Wsparcie projektów B+R realizowanych przez 
przedsiębiorstwa – instrumenty krajowe 

• wydatki kwalifikowalne: 

 wynagrodzenia brutto pracowników badawczych, pracowników technicznych i 
pracowników pomocniczych oraz brokerów technologii 

 Koszty podwykonawstwa (zlecenie do 50% prac B+R stronie trzeciej) 

 Koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-
badawczej 

 Koszty budynków i gruntów (do 10% kosztów kw.) 

 Pozostałe koszty operacyjne (m.in. materiały, sprzęt laboratoryjny, wynajem 
laboratorium, promocja projektu, elementy służące do budowy i na stałe 
zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej) 

 Koszty pośrednie – ryczałt 17% kosztów bezpośrednich bez kosztów 
podwykonawstwa 

• poziom wsparcia – max. ok. 60%  

Termin: 06/07/2016 - 12/08/2016 (konkurs dla dużych przedsiębiorców) 

 

 



Wsparcie projektów B+R realizowanych przez konsorcja 
– instrumenty krajowe 

Wsparcie projektów dotyczących prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami i 
rozwiązaniami. Zasięg innowacji produktowej lub procesowej: co najmniej kraj 

Projekty aplikacyjne” 4.1.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (wnioski do 
NCBiR)na badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe 

• projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład mogą 
wchodzić:    

 co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania  
i upowszechniającej wiedzę”, oraz 

 co najmniej jedno przedsiębiorstwo.  

• warunek -  zobowiązanie się beneficjenta do wdrożenia wyników prac B+R (sprzedaż 
praw, udzielenie licencji, wdrożenie do własnej działalności) 

• projekt musi wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje 

• minimalna wart. projektu wynosi 2 mln PLN, a maksymalna wartość wsparcia: 10 mln 
PLN 



 

• wydatki kwalifikowalne: 

 wynagrodzenia brutto pracowników badawczych, pracowników technicznych i 
pracowników pomocniczych oraz brokerów technologii 

 koszty podwykonawstwa (zlecenie do 50% prac B+R stronie trzeciej) 

 koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej 

 koszty budynków i gruntów (do 10% kosztów kw.) 

 pozostałe koszty operacyjne (m.in. materiały, sprzęt laboratoryjny, wynajem 
laboratorium, promocja projektu) 

 koszty pośrednie – ryczałt max 17% kosztów bezpośrednich bez kosztów 
podwykonawstwa 

• poziom wsparcia – max. ok. 70%  

Termin naboru: IV kwartał 2016 

 

 

Wsparcie projektów B+R realizowanych przez konsorcja 
– instrumenty krajowe 



Wsparcie projektów B+R realizowanych przez 
przedsiębiorstwa – instrumenty regionalne 

 

Analogiczne możliwości wsparcia dla projektów B+R przedsiębiorstw dostępne są w 
16 Regionalnych Programach Operacyjnych 

Poniżej przykład – RPO Woj. Mazowieckiego Działanie 1.2 

• prace B+R do etapu pierwszej produkcji, rozwój technologii (opracowanej przez 
przedsiębiorcę lub nabytej), uzyskanie oraz realizacja ochrony prawa własności 
przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej,  

• warunek -  zobowiązanie się beneficjenta do wdrożenia wyników prac B+R 
(sprzedaż praw, udzielenie licencji, wdrożenie do własnej działalności) 

• projekt musi wpisywać się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje 

• okres realizacji projektu – max. 2 lata 

• maksymalna wart. projektu wynosi 5 mln PLN, minimalna – 500 tys. PLN 



Wsparcie projektów B+R realizowanych przez 
przedsiębiorstwa – instrumenty regionalne 

 

 

 

• wydatki kwalifikowalne: 

 wynagrodzenia brutto pracowników badawczych, pracowników technicznych i 
pracowników pomocniczych  

 koszty podwykonawstwa (zlecenie do 50% prac B+R stronie trzeciej) 

 koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej 

 pozostałe koszty operacyjne (m.in. materiały, sprzęt laboratoryjny, wynajem 
laboratorium, promocja projektu, elementy służące do budowy i na stałe 
zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej) 

 koszty pośrednie do 10% wartości kosztów kwalifikowalnych bez 
podwykonawstwa 

• poziom wsparcia – max. ok. 80%  

Termin: 31/03 – 06/06/2016 



Wsparcie projektów inwestycyjnych realizowanych 
przez przedsiębiorstwa – tylko MŚP 

Wsparcie projektów dotyczących inwestycji w innowacje produktowe i procesowe. 
Zasięg innowacji: co najmniej kraj 

„Badania na rynek” 3.2.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (wnioski do PARP) 

• Projekty inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których 
efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych 
produktów lub usług 

• Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz 
doradztwo 

• Wnioskodawca przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym 
przynajmniej 12 miesięcy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył 
wniosek, osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 1 mln PLN 

• projekt musi wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje 

• minimalna wart. projektu wynosi 10 mln PLN 



Wsparcie projektów inwestycyjnych realizowanych 
przez przedsiębiorstwa – tylko MŚP 

• wydatki kwalifikowalne: 

 Koszty budynków i gruntów (do 10% kosztów kw.) 

 Nabycie albo wytworzenie środków trwałych 

 Nabycie robót i materiałów budowlanych 

 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 

 Prace rozwojowe: wynagrodzenia brutto pracowników badawczych, pracowników 
technicznych i pracowników pomocniczych, 

 Prace rozwojowe - badania wykonywane na podstawie umowy, wiedzy i patentów oraz 
usługi doradcze i usługi równorzędne 

 Prace rozwojowe: koszty operacyjne 

 Usługi doradcze. 

• poziom wsparcia – wg mapy pomocy regionalnej (por. slajd nr 3), max. 70% (małe 
przedsiębiorstwa dla inwestycji zlokalizowanych w  Polsce Wschodniej}. Część badawcza 
maksymalnie – 450 tys. zł, Część doradcza maksymalnie – 500 tys. zł, Część badawcza, 
doradcza i inwestycyjna dofinansowanie maksymalnie – 20 mln zł. 

Termin naboru: 01/06/2016 – 31/08/2016 

 

 

 



Wsparcie projektów inwestycyjnych realizowanych 
przez przedsiębiorstwa tylko MŚP 

Wsparcie projektów dotyczących inwestycji w innowacje produktowe i procesowe. Zasięg 
innowacji: co najmniej kraj 

„Kredyt na innowacje technologiczne” 3.2.2 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (wnioski 
do BGK) 

• realizacja inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii 
lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania 
nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług  

• Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności 
przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub 
nieopatentowanej wiedzy technicznej 

• projekt musi wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje 

• Maksymalna wart. dofinansowania wynosi 6 mln PLN 

• Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu 
technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologiczne 



Wsparcie projektów inwestycyjnych realizowanych 
przez przedsiębiorstwa tylko MŚP 

• wydatki kwalifikowalne: 

 Koszty budynków i gruntów (do 10% kosztów kw.) 

 Nabycie albo wytworzenie środków trwałych 

 Nabycie robót i materiałów budowlanych 

 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 

 Prace rozwojowe: wynagrodzenia brutto pracowników badawczych, 
pracowników technicznych i pracowników pomocniczych, 

 Prace rozwojowe - badania wykonywane na podstawie umowy, wiedzy i 
patentów oraz usługi doradcze i usługi równorzędne 

 Prace rozwojowe: koszty operacyjne 

 Usługi doradcze. 

• poziom wsparcia – wg mapy pomocy regionalnej (por. slajd nr 17) 

Termin naboru: lipiec – wrzesień 2016 

 

 



Wsparcie projektów inwestycyjnych realizowanych 
przez przedsiębiorstwa tylko MŚP – Regionalne 

Programy Operacyjne (RPO) 

Wsparcie projektów dotyczących inwestycji w innowacje produktowe i procesowe. Zasięg 
innowacji: co najmniej województwo. Na przykładzie RPO dla Mazowsza (pozostałe 
województwa: analogiczne instrumenty wsparcia) 

„Innowacje w MŚP” Regionalny Program Operacyjny dla woj. mazowieckiego (wnioski do 
instytucji wdrażających w regionie) 

Typy projektów 

• rozbudowa przedsiębiorstw, w szczególności związana z wprowadzaniem na rynek nowych 
produktów i usług w skali regionu; 

• działania dotyczące nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów działalności 
rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą m.in. z mniejszego zużycia energii lub bardziej 
efektywnego wykorzystania surowców, co w konsekwencji zapewni uzyskanie trwałych 
efektów gospodarczych i środowiskowych. 

• realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu 
świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną); 

• wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej. 

 



Wsparcie projektów inwestycyjnych realizowanych 
przez przedsiębiorstwa tylko MŚP – Regionalne 

Programy Operacyjne (RPO) 

Wydatki kwalifikowalne: 

 Koszty budynków i gruntów (do 10% kosztów kw.) 

 Nabycie albo wytworzenie środków trwałych 

 Nabycie robót i materiałów budowlanych 

 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 

 Prace rozwojowe: wynagrodzenia brutto pracowników badawczych, 
pracowników technicznych i pracowników pomocniczych, 

 Prace rozwojowe - badania wykonywane na podstawie umowy, wiedzy i 
patentów oraz usługi doradcze i usługi równorzędne 

 Prace rozwojowe: koszty operacyjne 

 Usługi doradcze. 

• poziom wsparcia – wg mapy pomocy regionalnej (por. slajd nr 17) 

 

Termin naboru: III kwartał 2016 

 

 



Mapa pomocy regionalnej  



Wsparcie na internacjonalizację działalności 
przedsiębiorstw – instrumenty krajowe 

 

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.PL, PARP, POIR 

• Wsparcie będzie udzielane przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych 
programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. 
Instrument ukierunkowany jest na promowanie polskich marek produktowych 
poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw: 

 posiadających innowacyjny produkt/usługę (markę produktową, która ma 
szanse stać się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych), 

 prowadzących działalność eksportową, 

 prowadzących samodzielną działalność badawczo-rozwojową, lub które 
zakupiły/ wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne. 

• Maksymalna wartość projektu – 1 000 000,00 zł; 

 



Wsparcie na internacjonalizację działalności 
przedsiębiorstw – instrumenty krajowe 

• wydatki kwalifikowalne: 

 wydatek wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego 

 koszty delegacji i zakwaterowania pracowników przedsiębiorcy 
uczestniczącego w targach i misjach gospodarczych 

  koszty transportu i ubezpieczenia w związku z udziałem w targach;  

 koszty opłaty rejestracyjnej, w tym rezerwacji miejsca wystawowego na 
targach, wpisu do katalogu targowego, udziału w seminariach, kongresach i 
konferencjach 

 koszty informacyjno-promocyjne projektu. 

• Poziom wsparcia – do 50% (koszty stoiska) oraz do 85% (pozostałe) 

• Termin naboru: 24/06-05/08/2016 oraz XI-XII/2016 

 



Wsparcie na internacjonalizację działalności 
przedsiębiorstw – instrumenty regionalne 

DZIAŁANIE 1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP, PO Polska Wschodnia 

• Dwuetapowe, kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę wsparcie 
związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu 
biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności, w tym: 

 diagnoza potencjału w zakresie internacjonalizacji, 

 przygotowanie przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu, 

 analiza rynku docelowego, 

 przedstawienie możliwych i optymalnych kanałów dystrybucji, 

 aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych w celu wprowadzenia 
produktów lub usług na wybrane rynki zagraniczne. 

• Planowane jest także dofinansowanie udziału w zagranicznych targach i misjach 
handlowych 

 



Wsparcie na internacjonalizację działalności 
przedsiębiorstw – instrumenty regionalne 

• Działanie składa się z dwóch etapów: 

 Etap I - obejmuje przygotowanie nowego modelu biznesowego 
internacjonalizacji; 

 Etap II - obejmuje przygotowanie do wdrożenia w przedsiębiorstwie 
beneficjenta nowego modelu biznesowego internacjonalizacji opracowanego 
w ramach Etapu I. 

• Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy udzielanej w ramach I Etapu 
działania zalicza się koszt usług doradczych, świadczonych przez doradców 
zewnętrznych, prowadzących do opracowania nowego modelu biznesowego 
związanego z wprowadzeniem nowego lub istniejącego produktu (wyrobu lub 
usługi) na nowy rynek zagraniczny  

• Kwota dofinansowania – Poziom dofinansowania: do 80 %. Etap I – do 50 tys. zł, 
Etap II – do 500 tys. zł 

• Nabór wniosków na I etap - od 15 kwietnia 2016 r. do 20 maja 2016 r.; 

• Nabór wniosków na II etap – ogłoszenie grudzień 2016 r. 

 



Wsparcie na internacjonalizację działalności 
przedsiębiorstw – instrumenty regionalne 

W ramach RPO dostępne są instrumenty umożliwiające dofinansowanie internacjonalizacji 
działalności przedsiębiorstw 

• Możliwe jest uzyskanie wsparcia w szczególności na: 

 opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych, w szczególności w celu 
umiędzynarodowienia 

 opracowanie strategii / planu działalności międzynarodowej 

 udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych 
na rynki zagraniczne 

 zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie umiędzynaradawiania działalności, 
w tym np.: strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności 
eksportowej, określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert 
współpracy oraz negocjacji handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na 
wybranych rynkach zagranicznych, opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorstwa 
na wybranym rynku zagranicznym 

 

• Kwota dofinansowania – Poziom dofinansowania: 50% - 85 % 

 



Dziękuję za uwagę 

 

 

Agnieszka Clarey 

Dyrektor Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

Pełnomocnik PARP w ramach Regionalnej Instytucji 
Finansującej na Mazowszu (RIF) 


