Konkursy i dotacje unijne dla firm w 2018 r.
B+R – innowacje – rynki zagraniczne
Zestawienie przygotowane przez Departament Funduszy Europejskich Konfederacji Lewiatan na podstawie 18 harmonogramów naborów na rok 2018,
opublikowanych w listopadzie lub grudniu 2017 r.
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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Badania przemysłowe
i prace rozwojowe
realizowane przez
przedsiębiorstwa
Poddziałanie 1.1.1

Badania przemysłowe
i prace rozwojowe
realizowane przez
przedsiębiorstwa
Poddziałanie 1.1.1

Badania przemysłowe
i prace rozwojowe
realizowane przez
przedsiębiorstwa
Poddziałanie 1.1.1

Badania przemysłowe
i prace rozwojowe
realizowane przez
przedsiębiorstwa
Poddziałanie 1.1.1

Kiedy będzie można
składać wnioski

1.03.2018 – 30.05.2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

700 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych
lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę

Kto może złożyć
wniosek

Konkurs przeznaczony dla MŚP (regiony słabiej rozwinięte)

Kto ogłasza konkurs

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
www.ncbr.gov.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

1.03.2018 – 29.06.2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

700 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych
lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę

Kto może złożyć
wniosek

Konkurs przeznaczony dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów przedsiębiorstw
(regiony słabiej rozwinięte)

Kto ogłasza konkurs

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
www.ncbr.gov.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

3.04.2018 – 28.12.2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

50 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych
lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę

Kto może złożyć
wniosek

Konkurs przeznaczony dla MŚP posiadających certyfikat Seal Of Excellence
(regiony słabiej rozwinięte)

Kto ogłasza konkurs

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
www.ncbr.gov.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

16.08.2018 – 14.12.2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

700 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych
lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę

Kto może złożyć
wniosek

Konkurs przeznaczony dla MŚP (regiony słabiej rozwinięte)

Kto ogłasza konkurs

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
www.ncbr.gov.pl

< WRÓĆ DO MAPY

Konkursy i dotacje unijne dla firm w 2018 r.

Badania przemysłowe
i prace rozwojowe
realizowane przez
przedsiębiorstwa
Poddziałanie 1.1.1

Sektorowe
programy B+R
Działanie 1.2

Sektorowe
programy B+R
Działanie 1.2

Sektorowe
programy B+R
Działanie 1.2
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Kiedy będzie można
składać wnioski

3.09.2018 – 30.11.2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

700 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych
lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę

Kto może złożyć
wniosek

Konkurs przeznaczony dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów przedsiębiorstw
(regiony słabiej rozwinięte)

Kto ogłasza konkurs

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
www.ncbr.gov.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

24.09.2018 – 20.11.2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

50 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Innowacyjny recykling (regiony słabiej rozwinięte)
Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju
poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych
specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania.

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
www.ncbr.gov.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

3.08.2018 – 2.10.2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

230 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

InnoNeuroPharm (regiony słabiej rozwinięte)
Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju
poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych
specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania.

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
www.ncbr.gov.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

11.05.2018 – 10.07.2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

300 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

INNOMOTO (regiony słabiej rozwinięte)
Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju
poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych
specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania.

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
www.ncbr.gov.pl

< WRÓĆ DO MAPY

Konkursy i dotacje unijne dla firm w 2018 r.

Sektorowe
programy B+R
Działanie 1.2

Wsparcie inwestycji
w infrastrukturę B+R
przedsiębiorstw
Działanie 2.1

Wsparcie inwestycji
w infrastrukturę B+R
przedsiębiorstw
Działanie 2.1

Proinnowacyjne
usługi IOB dla MŚP
Poddziałanie 2.3.1
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Kiedy będzie można
składać wnioski

30.04.2018 – 29.06.2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

120 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

INNOship (regiony słabiej rozwinięte)
Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju
poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych
specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania.

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
www.ncbr.gov.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

20.11.2017 – 19.01.2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

460 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

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

Kto może złożyć
wniosek

Przedsiębiorstwa

Kto ogłasza konkurs

Ministerstwo Rozwoju
www.poir.gov.pl/nabory/21-wsparcie-inwestycji-w-infrastrukture-br-przedsiebiorstw-4

Kiedy będzie można
składać wnioski

II kwartał 2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

Wartość alokacji uzależniona od dostępności środków

Na co można
dostać wsparcie

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

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Ministerstwo Rozwoju
www.mr.gov.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

10.08.2017 – 28.02.2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

45 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wsparcie udzielane jest w celu zwiększenia dostępności specjalistycznych,
wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi
specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji

Kto może złożyć
wniosek

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Kto ogłasza konkurs

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.poir.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-231proinnowacyjne-uslugi-iob-dla-msp-2

< WRÓĆ DO MAPY

Konkursy i dotacje unijne dla firm w 2018 r.

Proinnowacyjne
usługi IOB dla MŚP
Poddziałanie 2.3.1

Bony na innowacje
dla MŚP
Poddziałanie 2.3.2

Bony na innowacje
dla MŚP
Poddziałanie 2.3.2

Umiędzynarodowienie
Krajowych Klastrów
Kluczowych
Poddziałanie 2.3.3
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Kiedy będzie można
składać wnioski

10.04.2018 – 25.10.2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

70 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wsparcie udzielane jest w celu zwiększenia dostępności specjalistycznych,
wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi
specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji

Kto może złożyć
wniosek

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Kto ogłasza konkurs

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

8.06.2017 – 8.02.2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

65 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się
do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług)

Kto może złożyć
wniosek

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Kto ogłasza konkurs

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.poir.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-232-bony-nainnowacje-dla-msp-2/#Finanse

Kiedy będzie można
składać wnioski

22.03.2018 – 22.11.2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

70 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się
do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).

Kto może złożyć
wniosek

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Kto ogłasza konkurs

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

16.06.2017 – 31.01.2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

60 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wsparcie projektów mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności
przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach
międzynarodowych

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl

< WRÓĆ DO MAPY

Konkursy i dotacje unijne dla firm w 2018 r.

Umiędzynarodowienie
Krajowych Klastrów
Kluczowych
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Kiedy będzie można
składać wnioski

27.02.2018 – 26.07.2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

40 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wsparcie projektów mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności
przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach
międzynarodowych

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

6.03.2018 – 29.11.2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

50 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wsparcie udzielane będzie mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie
kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl

Wsparcie MŚP
w dostępie do rynku
kapitałowego
– 4 Stock

Kiedy będzie można
składać wnioski

Informacja o konkursie zostanie wskazana w kolejnej wersji harmonogramu naborów
na 2018 r.

Ile jest pieniędzy
w konkursie

Kwota zostanie ustalona w późniejszym terminie

Poddziałanie 3.1.5

Na co można
dostać wsparcie

Wsparcie projektów, mających na celu przygotowanie niezbędnej dokumentacji do
pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym,
w celu wprowadzenia zmian produktowych lub technologicznych o charakterze
innowacyjnym

Kto może złożyć
wniosek

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Kto ogłasza konkurs

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

5.09.2017 – 28.02.2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

750 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych
przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych
produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS.

Kto może złożyć
wniosek

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Kto ogłasza konkurs

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
http://www.poir.gov.pl/nabory/32-wsparcie-wdrozen-wynikow-prac-br-321-badania-narynek-4/

Poddziałanie 2.3.3

Ochrona własności
przemysłowej
Poddziałanie 2.3.4

Badania na rynek
Poddziałanie 3.2.1

< WRÓĆ DO MAPY

Konkursy i dotacje unijne dla firm w 2018 r.

Badania na rynek –
konkurs dedykowany
projektom
zlokalizowanym
w miastach średnich
Poddziałanie 3.2.1

Badania na rynek
Poddziałanie 3.2.1

Badania na rynek –
konkurs dedykowany
projektom
zlokalizowanym
w miastach średnich
Poddziałanie 3.2.1

Kredyt na innowacje
technologiczne
Poddziałanie 3.2.2
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Kiedy będzie można
składać wnioski

5.09.2017 – 28.02.2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

400 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych
przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych
produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS.

Kto może złożyć
wniosek

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Kto ogłasza konkurs

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
http://www.poir.gov.pl/nabory/32-wsparcie-wdrozen-wynikow-prac-br-321-badania-narynek-4/

Kiedy będzie można
składać wnioski

20.03.2018 – 5.12.2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

750 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych
przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych
produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS.

Kto może złożyć
wniosek

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Kto ogłasza konkurs

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

20.03.2018 – 5.12.2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

500 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych
przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych
produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS.

Kto może złożyć
wniosek

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Kto ogłasza konkurs

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

15.02.2018 – 24.05.2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

550 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze
technologicznym.

Kto może złożyć
wniosek

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Kto ogłasza konkurs

Bank Gospodarstwa Krajowego
www.bgk.pl

< WRÓĆ DO MAPY

Konkursy i dotacje unijne dla firm w 2018 r.

Wsparcie MŚP
w promocji marek
produktowych
– Go to Brand
Poddziałanie 3.3.3

Projekty aplikacyjne
Poddziałanie 4.1.4
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Kiedy będzie można
składać wnioski

4.04.2018 – 8.05.2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

150 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w branżowych programach promocji oraz
programach promocji o charakterze ogólnym.

Kto może złożyć
wniosek

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Kto ogłasza konkurs

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

16.05.2018 – 16.07.2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

Kwota zostanie ustalona w późniejszym terminie

Na co można
dostać wsparcie

Projekty aplikacyjne (projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub
eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja złożone z jednostek
naukowych i przedsiębiorców).

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
www.ncbr.gov.pl

Program Operacyjny Polska Wschodnia
Internacjonalizacja
MŚP

Kiedy będzie można
składać wnioski

27.02.2018 – 29.03.2018

Działanie 1.2

Ile jest pieniędzy
w konkursie

100 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania wsparcie związane
z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego
w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności.

Kto może złożyć
wniosek

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Kto ogłasza konkurs

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
https://popw.parp.gov.pl/aktualnosci/100-mln-zl-na-rozwoj-miedzynarodowejaktywnosci-firm-parp-oglosila-konkurs-internacjonalizacja-msp

Kiedy będzie można
składać wnioski

maj 2018 – lipiec 2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

100 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wsparcie projektów prowadzących do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju)
produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Kto może złożyć
wniosek

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Kto ogłasza konkurs

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl

Wdrażanie innowacji
przez MŚP
Poddziałanie 1.3.1

30.07.2018 – 4.09.2018

< WRÓĆ DO MAPY

Konkursy i dotacje unijne dla firm w 2018 r.

Wzór na konkurencję
II etap
Działanie 1.4

Wzór na konkurencję
II etap
Działanie 1.4

Wzór na konkurencję
I etap
Działanie 1.4

PO Polska Wschodnia | str. 9

Kiedy będzie można
składać wnioski

1.06.2017 – 31.05.2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

250 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu (tj. wdrożenie
rekomendacji z audytu w celu wprowadzenia innowacji produktowej)

Kto może złożyć
wniosek

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium
makroregionu Polski Wschodniej (tj. województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie,
lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

Kto ogłasza konkurs

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.polskawschodnia.gov.pl/nabory/14-wzor-na-konkurencje-2

Kiedy będzie można
składać wnioski

30.05.2018 – 31.05.2019

Ile jest pieniędzy
w konkursie

250 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu (tj. wdrożenie
rekomendacji z audytu w celu wprowadzenia innowacji produktowej)

Kto może złożyć
wniosek

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium
makroregionu Polski Wschodniej (tj. województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie,
lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

Kto ogłasza konkurs

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

lipiec 2018 – wrzesień 2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

5 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej

Kto może złożyć
wniosek

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium
makroregionu Polski Wschodniej (tj. województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie,
lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

Kto ogłasza konkurs

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl

< WRÓĆ DO MAPY

Konkursy i dotacje unijne dla firm w 2018 r.
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Regionalne Programy Operacyjne
województwo dolnośląskie
Wsparcie dla
przedsiębiorstw
chcących rozpocząć
lub rozwinąć
działalność B+R
Poddziałanie 1.2.2
– ZIT WrOF

Kiedy będzie można
składać wnioski

4 września 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

20 515 877 zł

Na co można
dostać wsparcie

Rozpoczęcie lub rozwój działalności B+R w firmie

Kto może złożyć
wniosek

Przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin-off);
Konsorcja przedsiębiorstw z Instytucjami ortoczenia biznesu, w tym z organizacjami
pozarządowymi;
Konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi
lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty

Kto ogłasza konkurs

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
www.dip.dolnyslask.pl/kontakt.html

województwo kujawsko-pomorskie
Wsparcie procesów
badawczo-rozwojowych
Poddziałanie 1.2.1

Wsparcie procesów
badawczo-rozwojowych
Poddziałanie 1.2.1

Kiedy będzie można
składać wnioski

30 marca 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

156 149 760 zł

Na co można
dostać wsparcie

1. Prowadzenie prac B+R,
2. Stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego,
3. Wsparcie na pokrycie kosztów zgłoszenia patentowego

Kto może złożyć
wniosek

Przedsiębiorcy

Kto ogłasza konkurs

Zarząd Województwa – Instytucja Zarządzająca RPO WKP
http://mojregion.eu/index.php/rpo/stronaglowna-rpo

Kiedy będzie można
składać wnioski

28 września 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

12 992 100 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wsparcie procesu udzielenia zamówienia publicznego na usługi badawcze
i rozwojowe (zamówienie przedkomercyjne)

Kto może złożyć
wniosek

Instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego

Kto ogłasza konkurs

Zarząd Województwa – Instytucja Zarządzająca RPO WKP
http://mojregion.eu/index.php/rpo/stronaglowna-rpo

< WRÓĆ DO MAPY

Konkursy i dotacje unijne dla firm w 2018 r.

Wsparcie procesów
badawczo-rozwojowych
w przedsiębiorstwach
akademickich
Poddziałanie 1.3.1

Wsparcie procesów
badawczo-rozwojowych
w przedsiębiorstwach
akademickich
Poddziałanie 1.3.1

Wspracie MŚP poprzez
instytucje otoczenia
biznesu
Poddziałanie 1.4.2

Wsparcie procesu
umiędzynarodowienia
przedsiębiosrtw
Poddziałanie 1.5.3
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Kiedy będzie można
składać wnioski

28 lutego 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

15 157 450 zł

Na co można
dostać wsparcie

Prowadzenie prac B+R przez przedsiębiorstwa odpryskowe, stworzenie zaplecza
badawczo-rozwojowego

Kto może złożyć
wniosek

Przedsiębiorstwa odpryskowe

Kto ogłasza konkurs

Zarząd Województwa – Instytucja Zarządzająca RPO WKP
http://mojregion.eu/index.php/rpo/stronaglowna-rpo

Kiedy będzie można
składać wnioski

28 września 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

11 433 666 zł

Na co można
dostać wsparcie

Prowadzenie prac B+R przez przedsiębiorstwa odpryskowe, stworzenie zaplecza
badawczo -rozwojowego

Kto może złożyć
wniosek

Przedsiębiorstwa odpryskowe

Kto ogłasza konkurs

Zarząd Województwa – Instytucja Zarządzająca RPO WKP
http://mojregion.eu/index.php/rpo/stronaglowna-rpo

Kiedy będzie można
składać wnioski

31 sierpnia 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

20 462 258 zł

Na co można
dostać wsparcie

Usługi specjalistyczne świadczone przez instytucje otoczenia biznesu na rzecz
przedsiębiostw

Kto może złożyć
wniosek

Instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorstwa

Kto ogłasza konkurs

Zarząd Województwa – Instytucja Zarządzająca RPO WKP
http://mojregion.eu/index.php/rpo/stronaglowna-rpo

Kiedy będzie można
składać wnioski

30 marca 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

21 653 500 zł

Na co można
dostać wsparcie

Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez m.in. udział w targach
międzynarodowych, wspracie doradcze w zakresie działalaności eksportowej

Kto może złożyć
wniosek

Przedsiębiorstwa – MŚP

Kto ogłasza konkurs

Zarząd Województwa – Instytucja Zarządzająca RPO WKP
http://mojregion.eu/index.php/rpo/stronaglowna-rpo

< WRÓĆ DO MAPY

Konkursy i dotacje unijne dla firm w 2018 r.

Wsparcie procesu
umiędzynarodowienia
przedsiębiosrtw
Poddziałanie 1.5.3

Dotacje dla
innowacyjnych MŚP
Poddziałanie 1.6.2
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Kiedy będzie można
składać wnioski

30 listopada 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

21 216 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez m.in. udział w targach
międzynarodowych, wspracie doradcze w zakresie działalaności eksportowej

Kto może złożyć
wniosek

Przedsiębiorstwa – MŚP

Kto ogłasza konkurs

Zarząd Województwa – Instytucja Zarządzająca RPO WKP
http://mojregion.eu/index.php/rpo/stronaglowna-rpo

Kiedy będzie można
składać wnioski

28 lutego 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

96 361 209 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wdrażanie wyników prac B+R w przedsiębiorstwach w celu wprowadzenia nowych
produktów/usług na rynek

Kto może złożyć
wniosek

Przedsiębiorstwa – MŚP

Kto ogłasza konkurs

Zarząd Województwa – Instytucja Zarządzająca RPO WKP
http://mojregion.eu/index.php/rpo/stronaglowna-rpo

Kiedy będzie można
składać wnioski

maj 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

14 851 200 zł

Na co można
dostać wsparcie

Projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Wsparciem
zostaną objęte koszty przeprowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym
m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim
są one wykorzystywane na potrzeby projektu); koszty personelu zaangażowanego w
projekt; koszty badań; wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz.

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
http://lawp.rpo.lubelskie.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

marzec 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

55 161 600 zł

Na co można
dostać wsparcie

Projekty inwestycyjne dotyczące stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza
badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
http://lawp.rpo.lubelskie.pl

województwo lubelskie
Badania celowe
Działanie 1.2

Infrastruktura
badawczo-rozwojowa
w przedsiębiorstwach
Działanie 1.3
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Konkursy i dotacje unijne dla firm w 2018 r.

Bon na innowacje
Działanie 1.5

Przedsiębiorstwa
odpryskowe
Działanie 3.3
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Kiedy będzie można
składać wnioski

kwiecień 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

10 608 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

1. Zakup wyników prac B+R, związanych z wdrożeniem lub rozwojem produktu/
usługi/technologii (pod warunkiem przeprowadzenia prac rozwojowych
uzupełniających/dostosowujących produkt/usługę/technologię do specyfiki
przedsiębiorstwa).
Zakup usług w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz
przedwdrożeniowych, koszty dostępu do specjalistycznych baz danych oraz usługi
wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub
normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań jeśli są
integralną częścią projektu polegającego na zakupie wyników prac B+R,
2. Usługi badawczo-rozwojowe, w zakresie:
·· opracowania nowej lub udoskonalonej usługi, produktu, technologii produkcji
lub nowego projektu wzorniczego, w tym opracowanie cech technicznych i/
lub użytkowych, projektu inżynierskiego – konstrukcyjnego, technologicznego,
oprzyrządowania itp.;
·· opracowania prototypów, projektów pilotażowych lub demonstracyjnych;
·· testowania i walidacji nowych lub ulepszonych produktów/usług/technologii w
otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania;
Zakup usług w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz
przedwdrożeniowych, koszty dostępu do specjalistycznych baz danych oraz usługi
wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub
normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań jeśli są
integralaną częścią projektu polegającego na zakupie wyników prac B+R,
3. Usługi doradcze w zakresie ochrony własności intelektualnej, związane z
przygotowaniem zgłoszenia patentowego/wzoru użytkowego, dotyczące:
wykonania badań, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych i technicznych
dotyczących przedmiotu zgłoszenia oraz opłaty dotyczące dokonania zgłoszenia.

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
http://lawp.rpo.lubelskie.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

grudzień 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

20 216 187 zł

Na co można
dostać wsparcie

Stworzenie infrastruktury przedsiębiorstw odpryskowych poprzez zakup niezbędnych
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu komercjalizacji
innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii opartych na wynikach badań
naukowych i rozwojowych

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
http://lawp.rpo.lubelskie.pl
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Bon na doradztwo
Działanie 3.5
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Kiedy będzie można
składać wnioski

październik 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

25 767 290 zł
Projekty polegające na przyznaniu przedsiębiorcom bezgotówkowej pomocy
w postaci bonów, które przedsiębiorca wykorzysta do uzyskania wybranego przez
siebie doradztwa specjalistycznego. Usługa doradcza będzie związana z charakterem
prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

Na co można
dostać wsparcie

Wsparcie projektów w ramach specjalistycznego doradztwa, polegającego na zakupie
usług od podmiotów zewnętrznych w zakresie m.in.:
• prawa własności intelektualnej
• zarządzania wzornictwem przemysłowym
• prawa zamówień publicznych
• optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
• procesów przekształceniowych spółek
• jakości.

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
http://lawp.rpo.lubelskie.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

21 – 28 czerwca 2018 r.

Ile jest pieniędzy
w konkursie

30 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

1. Projekty B+R przedsiębiorstw
2. Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Instytucja Zarządzająca RPO Lubuskie
http://rpo.lubuskie.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

14 – 25 maja 2018 r.

Ile jest pieniędzy
w konkursie

30 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

1. Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości
2. Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB.

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Instytucja Zarządzająca RPO Lubuskie
http://rpo.lubuskie.pl

województwo lubuskie
Badania i innowacje
Działanie 1.1

Rozwój
przedsiębiorczości
Działanie 1.2
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województwo łódzkie
Infrastruktura B+R
przedsiębiorstw
Poddziałanie I.2.1

Infrastruktura B+R
przedsiębiorstw
Poddziałanie I.2.1

Infrastruktura B+R
przedsiębiorstw
Poddziałanie I.2.1

Projekty B+R
przedsiębiorstw
Poddziałanie I.2.2

Kiedy będzie można
składać wnioski

9.01.2018 – 28.05.2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

84 012 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej,
wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa

Kto może złożyć
wniosek

Przedsiębiorcy, konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorstwa

Kto ogłasza konkurs

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/858-1-2-inwestycje-przedsiebiorstw-w-badania-iinnowacje-1-2-1-infrastruktura-b-r-przedsiebiorstw-06-12-2017-r

Kiedy będzie można
składać wnioski

czerwiec 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

43 122 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej,
wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
www.cop.lodzkie.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

grudzień 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

43 122 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej,
wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
www.cop.lodzkie.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

9.01.2018 – 28.02.2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

84 012 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo
eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu

Kto może złożyć
wniosek

Przedsiębiorstwa, konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorstw

Kto ogłasza konkurs

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/859-1-2-inwestycje-przedsiebiorstw-w-badania-iinnowacje-1-2-2-projekty-b-r-przedsiebiorstw-06-12-2017-r

< WRÓĆ DO MAPY

Konkursy i dotacje unijne dla firm w 2018 r.

Projekty B+R
przedsiębiorstw
Poddziałanie I.2.2

Projekty B+R
przedsiębiorstw
Poddziałanie I.2.2

Projekty B+R
przedsiębiorstw
Poddziałanie I.2.2

Profesjonalizacja
usług biznesowych
Poddziałanie II.1.2
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Kiedy będzie można
składać wnioski

kwiecień 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

21 561 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo
eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
www.cop.lodzkie.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

maj 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

21 561 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo
eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
www.cop.lodzkie.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

listopad 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

21 561 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo
eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
www.cop.lodzkie.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

grudzień 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

4 312 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

1. Wsparcie prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze
świadczonych MŚP przez IOB*
2. Wsparcie prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze
świadczonych MŚP znajdującym się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy)
przez inkubatory przedsiębiorczości*
* z wyłączeniem usług w zakresie umiędzynaradawiania, które mogą być świadczone
w ramach poddziałania II.2.1

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
www.cop.lodzkie.pl

< WRÓĆ DO MAPY

Konkursy i dotacje unijne dla firm w 2018 r.

Modele biznesowe MŚP
Poddziałanie II.2.1

Modele biznesowe MŚP
Poddziałanie II.2.1

Modele biznesowe MŚP
Poddziałanie II.2.1

Promocja gospodarcza
regionu
Poddziałanie II.2.2
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Kiedy będzie można
składać wnioski

29.12.2017 – 9.02.2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

16 997 200 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli
beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych
o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych
na rynku docelowym; działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej
w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa

Kto może złożyć
wniosek

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Kto ogłasza konkurs

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/803-2-2-internacjonalizacja-przedsiebiorstw-2-21-modele-biznesowe-msp-31-08-2017-r

Kiedy będzie można
składać wnioski

luty 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

4 312 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego
internacjonalizacji

Kto może złożyć
wniosek

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Kto ogłasza konkurs

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
www.cop.lodzkie.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

grudzień 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

21 561 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli
beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych
o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych
na rynku docelowym; działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej
w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa

Kto może złożyć
wniosek

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Kto ogłasza konkurs

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
www.cop.lodzkie.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

sierpień 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

12 936 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

1. Przygotowanie i promocja kompleksowych ofert inwestycyjnych, handlowych lub
współpracy
2. Tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej
3. Organizacja i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie
międzynarodowej rangi gospodarczej regionu

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
www.cop.lodzkie.pl

< WRÓĆ DO MAPY

Konkursy i dotacje unijne dla firm w 2018 r.

Innowacje w MŚP
Poddziałanie II.3.1
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Kiedy będzie można
składać wnioski

wrzesień 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

86 244 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

1. Wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B+R
2. Wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów
lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
www.cop.lodzkie.pl

województwo małopolskie
Projekty
badawczo-rozwojowe
przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.2.1

Infrastruktura
badawczo-rozwojowa
przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.2.2

Bony na innowacje
Poddziałanie 1.2.3

Kiedy będzie można
składać wnioski

luty 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

68 445 124,30 zł

Na co można
dostać wsparcie

Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
www.mcp.malopolska.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

31.12.2017 – 30.01.2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

84 864 000,00 zł

Na co można
dostać wsparcie

Projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów
badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach

Kto może złożyć
wniosek

Przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem MŚP

Kto ogłasza konkurs

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-2--infrastrukturabadawczo---rozwojowa-przedsiebiorstw---rpmp-01-02-02-ip-01-12-116-17

Kiedy będzie można
składać wnioski

kwiecień 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

16 268 429 zł

Na co można
dostać wsparcie

1. Mały bon na innowacje
2. Duży bon na innowacje

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
www.mcp.malopolska.pl

< WRÓĆ DO MAPY

Konkursy i dotacje unijne dla firm w 2018 r.

Promocja gospodarcza
Małopolski
Poddziałanie 3.3.1

Aktywność
międzynarodowa
małopolskich MŚP
Poddziałanie 3.3.2

Dotacje dla MŚP –
wczesna faza rozwoju
Poddziałanie 3.4.3

Dotacje dla MŚP
Poddziałanie 3.4.4
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Kiedy będzie można
składać wnioski

lipiec 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

69 837 221 zł

Na co można
dostać wsparcie

1.
2.
3.
4.

Kto może złożyć
wniosek

MŚP

Kto ogłasza konkurs

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
www.mcp.malopolska.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

wrzesień 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

8 368 159 zł

Na co można
dostać wsparcie

1. Opracowanie i wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej
przedsiębiorstwa
2. Wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa

Kto może złożyć
wniosek

MŚP

Kto ogłasza konkurs

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
www.mcp.malopolska.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

kwiecień 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

23 337 600 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP
funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce

Kto może złożyć
wniosek

MŚP

Kto ogłasza konkurs

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
www.mcp.malopolska.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

kwiecień 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

75 248 748 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP
funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 mce

Kto może złożyć
wniosek

MŚP

Kto ogłasza konkurs

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
www.mcp.malopolska.pl

Promocja oferty gospodarczej regionu
Wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne
Promocja innowacyjności
Wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie

< WRÓĆ DO MAPY

Konkursy i dotacje unijne dla firm w 2018 r.

Bony na doradztwo
Poddziałanie 3.4.5
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Kiedy będzie można
składać wnioski

lipiec 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

40 749 452 zł

Na co można
dostać wsparcie

Bon na specjalistyczne doradztwo

Kto może złożyć
wniosek

MŚP

Kto ogłasza konkurs

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
www.mcp.malopolska.pl

województwo mazowieckie
Działalność
badawczo-rozwojowa
przedsiębiorstw
Działanie 1.2

Działalność
badawczo-rozwojowa
przedsiębiorstw
Działanie 1.2

Działalność
badawczo-rozwojowa
przedsiębiorstw
Działanie 1.2

Kiedy będzie można
składać wnioski

30.10.2017 – 10.01.2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

21 299 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Projekty B+R przedsiębiorstw w obszarach innych niż inteligentne specjalizacje regionu,
z wyłączeniem przedsięwzięć mających na celu rozwój istniejącej technologii

Kto może złożyć
wniosek

Przedsiębiorstwa, powiązania kooperacyjne

Kto ogłasza konkurs

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/1-2-dzialalnosc-badawczorozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-proces-eksperymentowania-i-poszukiwanianisz-rozwojowych-i-innowacyjnych-konkurs-nieprofilowany-rpma-01-02-00ip-01-14-069-17

Kiedy będzie można
składać wnioski

czerwiec 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

43 122 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Projekty badawczo-rozwojowe

Kto może złożyć
wniosek

Beneficjenci posiadający doświadczenie w prowadzeniu prac B+R

Kto ogłasza konkurs

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
www.funduszedlamazowsza.eu

Kiedy będzie można
składać wnioski

luty 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

21 561 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Małe projekty badawcze – bony na innowacje

Kto może złożyć
wniosek

Beneficjenci nieposiadający dotychczas doświadczenia w prowadzeniu prac B+R

Kto ogłasza konkurs

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
www.funduszedlamazowsza.eu

< WRÓĆ DO MAPY

Konkursy i dotacje unijne dla firm w 2018 r.

Działalność
badawczo-rozwojowa
przedsiębiorstw
Działanie 1.2

Działalność
badawczo-rozwojowa
przedsiębiorstw
Działanie 1.2

Poprawa rozwoju MŚP
na Mazowszu
Działanie 3.1

Rozwój MŚP
Poddziałanie 3.1.2

Internacjonalizacja MŚP
Działanie 3.2

Internacjonalizacja
przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.2.2
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Kiedy będzie można
składać wnioski

wrzesień 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

25 873 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
www.funduszedlamazowsza.eu

Kiedy będzie można
składać wnioski

listopad 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

5 606 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
www.funduszedlamazowsza.eu

Kiedy będzie można
składać wnioski

październik 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

8 624 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie
bonów na doradztwo

Kto może złożyć
wniosek

MŚP

Kto ogłasza konkurs

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
www.funduszedlamazowsza.eu

Kiedy będzie można
składać wnioski

kwiecień 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

8 624 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług

Kto może złożyć
wniosek

MŚP

Kto ogłasza konkurs

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
www.funduszedlamazowsza.eu
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Konkursy i dotacje unijne dla firm w 2018 r.
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województwo opolskie
Innowacje
w przedsiębiorstwach
Działanie 1.1

Wsparcie TIK
w przedsiębiorstwach
Poddziałanie 2.1.2

Współpraca
gospodarcza
i promocja
Działanie 2.4

Kiedy będzie można
składać wnioski

październik 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

3 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

1. Budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego
w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
2. Finansowanie procesu powstawiania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego
wybranych elementów tj.:
·· badań naukowych i przemysłowych,
·· prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych),
·· linii pilotażowych,
·· działań w zakresie wczesnej walidacji produktów,
·· zaawansowanych zdolności produkcyjnych,
·· pierwszej produkcji.

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
http://rpo.ocrg.opolskie.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

marzec 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

10 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

1. Wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu
o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B).
2. Wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania
najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia
procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E).
3. Wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C).

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
http://rpo.ocrg.opolskie.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

czerwiec 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

10 480 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

1. Wsparcie opracowania nowych (a także aktualizacji/modyfikacji istniejących)
modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych,
otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub
sektorowej.
2. Wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym
i międzynarodowym.
3. Promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych
i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jedynie jako mniejsza
cześć projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub
wprowadzonych nowych modelach biznesowych.

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
http://rpo.ocrg.opolskie.pl

< WRÓĆ DO MAPY

Konkursy i dotacje unijne dla firm w 2018 r.
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województwo podkarpackie
Badania przemysłowe,
prace rozwojowe oraz
ich wdrożenia
Działanie 1.2

Dotacje bezpośrednie
Poddziałanie 1.4.1

Dotacje bezpośrednie
Poddziałanie 1.4.1

Kiedy będzie można
składać wnioski

luty 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

80 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Prace B+R – Realizacja badań przemysłowych, prac rozwojowych, w tym prac
demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej
produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności
gospodarczej.

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Zarząd Województwa Podkarpackiego
http://rpo.podkarpackie.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

czerwiec 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

25 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

TIK – wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w modelach:
• B2B (Business to Business) – model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw
opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji
procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału
współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami,
• B2C (Business to Consumer), model, w którym relacje Przedsiębiorstwo –
Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują
się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług,
• C2C (Consumer to Consumer), model zakładający interakcję biznesową pomiędzy
konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe)TIK

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Zarząd Województwa Podkarpackiego
http://rpo.podkarpackie.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

październik 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

80 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Rozwój MŚP – rozwój MŚP poprzez inwestycje niezbędne do wprowadzenia na rynek
nowych lub ulepszonych produktów albo usług.

Kto może złożyć
wniosek

MŚP

Kto ogłasza konkurs

Zarząd Województwa Podkarpackiego
http://rpo.podkarpackie.pl

< WRÓĆ DO MAPY

Konkursy i dotacje unijne dla firm w 2018 r.
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województwo podlaskie
Wspieranie transferu
wiedzy, innowacji,
technologii i
komercjalizacji wyników
B+R oraz rozwój
działalności B+R w
przedsiębiorstwach

Kiedy będzie można
składać wnioski

listopad 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

100 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

1. Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności
innowacyjnej (inwestycje
w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę B+R).
2. Prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie
(badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone we
własnym zakresie lub obejmujące nabycie usług od innych
jednostek, w tym także spoza regionu/kraju – jako element projektu).
3. Wdrożenie (do etapu pierwszej produkcji włącznie) własnych lub zakupionych
wyników prac B+R.

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Instytucja Zarządzająca RPO PW
http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1

Kiedy będzie można
składać wnioski

sierpień 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

50 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wdrażanie innowacji w sektorze produkcyjnym

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Instytucja Zarządzająca RPO PW
http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1

Kiedy będzie można
składać wnioski

kwiecień 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

10 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Centra logistyczne: Realizacja projektów polegających na budowie, przebudowie
i modernizacji infrastruktury centrów logistycznych.

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Instytucja Zarządzająca RPO PW
http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1

Kiedy będzie można
składać wnioski

luty 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

8 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Promocja gospodarcza – targi, misje i inne wydarzenia o charakterze międzynarodowym

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Instytucja Zarządzająca RPO PW
http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1

Poddziałanie 1.2.1

Badania przemysłowe,
prace rozwojowe oraz
ich wdrożenia
Działanie 1.3

Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie
atrakcyjności
inwestycyjnej
województwa
Działanie 1.4.1

Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie
atrakcyjności
inwestycyjnej
województwa
Działanie 1.4.1

< WRÓĆ DO MAPY

Konkursy i dotacje unijne dla firm w 2018 r.

Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia
w gminach, których
rozwój uwarunkowany
jest siecią Natura 2000
Działanie 1.5
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Kiedy będzie można
składać wnioski

marzec 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

40 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wsparcie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Instytucja Zarządzająca RPO PW
http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1

województwo pomorskie
Ekspansja przez
innowacje – wsparcie
dotacyjne
Poddziałanie 1.1.1

Kiedy będzie można
składać wnioski

sierpień 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

63 648 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

1. Realizacja przez przedsiębiorstwa badań przemysłowych i prac rozwojowych,
w tym przygotowanie prototypów doświadczalnych, tworzenie linii
demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji oraz uruchomienie pierwszej produkcji
2. Zakup wyposażenia, w tym aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń
laboratoryjnych, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu
innowacyjnych produktów i usług.

Kto może złożyć
wniosek

Przedsiębiorcy

Kto ogłasza konkurs

Agencja Rozwoju Pomorza
www.arp.gda.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

kwiecień 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

60 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego
w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
www.scp-slask.pl

województwo śląskie
Badania, rozwój
i innowacje
w przedsiębiorstwach
Działanie 1.2

< WRÓĆ DO MAPY

Konkursy i dotacje unijne dla firm w 2018 r.

Innowacje w MŚP
Działanie 3.2

Technologie
informacyjno
-komunikacyjne
w działalności
gospodarczej
Działanie 3.3
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Kiedy będzie można
składać wnioski

29.12.2017 – 28.02.2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

66 883 087,81 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych – rozwój/
rozbudowa przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny
i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub
ulepszonych produktów lub usług

Kto może złożyć
wniosek

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Kto ogłasza konkurs

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
www.scp-slask.pl/lsi/nabor/296

Kiedy będzie można
składać wnioski

wrzesień 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

60 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno–Komunikacyjnych
w procesach biznesowych przedsiębiorstw.

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
www.scp-slask.pl

województwo świętokrzyskie
Badania i rozwój
w sektorze
świętokrzyskiej
przedsiębiorczości
Działanie 1.2

Kiedy będzie można
składać wnioski

III kwartał 2018 r.

Ile jest pieniędzy
w konkursie

112 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

1. Wsparcie na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczorozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
2. Projekty badawcze służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych
produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe) tj.
realizowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych.
3. Zakup wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej m.in. patentów,
licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technologicznej jest
możliwy jedynie w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych
prac rozwojowych, które zakładają uzupełnienie lub dostosowanie zakupionych
technologii do specyfiki przedsiębiorstwa.

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Departament Wdrażania EFRR, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
www.rpo-swietokrzyskie.pl

< WRÓĆ DO MAPY

Konkursy i dotacje unijne dla firm w 2018 r.

Tworzenie nowych
modeli biznesowych
świętokrzyskich
przedsiębiorstw
Działanie 2.3
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Kiedy będzie można
składać wnioski

III kwartał 2018 r

Ile jest pieniędzy
w konkursie

46 553 265 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wsparcie wyspecjalizowanych podmiotów promujących i wspierających m.in.:
• współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących
w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych, co ma na celu wzmocnienie
więzi pomiędzy przedsiębiorstwami współpracującymi oraz wzrost ich
konkurencyjności poprzez stosowanie nowoczesnych kanałów współpracy.
• relację przedsiębiorca – odbiorca produktów/usług oparte o TIK. Model ten
zakłada świadczenia e-usług, sprzedaż on-line produktów/usług.

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Departament Wdrażania EFRR, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
www.rpo-swietokrzyskie.pl

województwo warmińsko-mazurskie
Działalność B+R
przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.2.1

Kiedy będzie można
składać wnioski

luty 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

12 729 600 zł

Na co można
dostać wsparcie

1. Wsparcie infrastruktury B+R tj. stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza
badawczo-rozwojowego w postaci: działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym
laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych;
2. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, (badań przemysłowych i/lub prac
rozwojowych), w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury
badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności
badawczo-rozwojowej (np. inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i sprzęt
niezbędny do fazy demonstracji, walidacji, testowania jako element większego
projektu B+R).
W ramach typu 2 możliwe będzie dofinansowanie kompleksowych działań
zmierzających do uzyskania praw wyłącznych do wytworzonych/ uzyskanych
w ramach projektu własnych rozwiązań technologicznych, zakończone uzyskaniem
tych praw.

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php

< WRÓĆ DO MAPY

Konkursy i dotacje unijne dla firm w 2018 r.

Współpraca biznesu
z nauką
Poddziałanie 1.2.2

Firmy w początkowej
fazie rozwoju
Poddziałanie 1.3.2

Usługi dla MŚP
Poddziałanie 1.3.5
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Kiedy będzie można
składać wnioski

luty 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

76 377 600 zł

Na co można
dostać wsparcie

1. „Bon na nawiązanie współpracy” – instrument polegający na finansowaniu
dotacyjnym projektów mających na celu zakup usług B+R oraz usług doradczych
związanych z B+R.
2. „Bon na rozwój współpracy poprzez projekty B+R” – dotacje przeznaczone
na rozwój nowych lub udoskonalenie obecnie oferowanych i wykorzystywanych
produktów/usług/ technologii, przygotowanie do uzyskania akredytacji
i certyfikacji, proces akredytacji i certyfikacji oraz proces uzyskiwania ochrony
praw własności intelektualnej, z wyłączeniem kosztów postępowań sądowych.
3. „Kontrakt B+R” – dofinansowanie dużych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych
do etapu pierwszej produkcji włącznie.

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php

Kiedy będzie można
składać wnioski

luty 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

4 243 200 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wsparcie skierowane jest do firm (MŚP) w początkowej fazie rozwoju (funkcjonujących
na rynku nie dłużej niż 3 lata), które oprócz wsparcia inwestycyjnego otrzymają także
opiekę doradczą lub mentorską lub szkoleniową. Dotacje przeznaczone są dla firm
opartych o innowacyjne pomysły, które zamierzają wdrożyć innowacyjny produkt,
technologię lub usługę.

Kto może złożyć
wniosek

MŚP

Kto ogłasza konkurs

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php

Kiedy będzie można
składać wnioski

kwiecień 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

18 017 511,61 zł

Na co można
dostać wsparcie

Zakup usług, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej
przedsiębiorstwa i/lub jego rozwoju, w tym:
• usług doradczych i szkoleniowych zwiększające zdolność MŚP do budowania
oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku;
• usług związanych z internacjonalizacją firmy, tj. usługi doradcze, informacyjne,
organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach
biznesowych, misjach gospodarczych.

Kto może złożyć
wniosek

MŚP

Kto ogłasza konkurs

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php

< WRÓĆ DO MAPY

Konkursy i dotacje unijne dla firm w 2018 r.

Pakietowanie
produktów i usług
Schemat B
Poddziałanie 1.4.2

Technologie
informacyjnokomunikacyjne
w działalności MŚP
Poddziałanie 1.4.3

Internacjonalizacja
MŚP
Poddziałanie 1.4.4
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Kiedy będzie można
składać wnioski

kwiecień 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

42 432 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Przedsięwzięcia realizowane przez co najmniej dwa MŚP mające na celu zmianę modelu
zarządzania ofertą firmy poprzez pakietowanie produktów i usług (min. trzy różne
produkty/ usługi oferowane przez minimum dwa przedsiębiorstwa) i oferowanie ich
klientom w formie połączonej (w tym z wykorzystaniem technologii informacyjnokomunikacyjnych). Projekty mogą obejmować wydatki na przygotowanie zaplecza
technologicznego, aplikacji, rozwiązań teleinformatycznych oraz inne niezbędne
inwestycje związane z pakietowaniem oferty, przez które rozumie się wydatki mające
na celu dostosowanie dotychczasowej oferty (produktu lub usługi) do potrzeb pakietu.
Ponadto dofinansowanie zostaną działania promocyjne i informacyjne na rzecz
upowszechnienia oferty wśród potencjalnych odbiorców.

Kto może złożyć
wniosek

MŚP

Kto ogłasza konkurs

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php

Kiedy będzie można
składać wnioski

maj 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

4 243 200 zł

Na co można
dostać wsparcie

Projekty MŚP polegające na zwiększeniu udziału technologii informacyjnokomunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (wraz z przeszkoleniem
pracowników), prowadząc m.in. do obniżania kosztów prowadzenia działalności 8
gospodarczej, internacjonalizacji oraz usprawnienia kontaktów z klientem (m.in.
inteligentne systemy zarządzania: zarządzanie zasobami ludzkimi, towarowymi i
usługowymi, zarządzanie systemami finansowo-księgowymi, zarządzanie produkcją,
automatyzacja procesu produkcyjnego, systemu zarządzania relacjami z klientem, itp.)
Elementem uzupełniającym projektu mogą być działania informacyjno-promocyjne
dotyczące nowych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu (wśród klientów,
odbiorców, dostawców, podwykonawców).

Kto może złożyć
wniosek

MŚP

Kto ogłasza konkurs

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php

Kiedy będzie można
składać wnioski

kwiecień 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

29 702 400 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wsparcie uzyskają projekty inwestycyjne MŚP mające na celu przygotowanie oferty
produktowo-usługowej firmy do potrzeb internacjonalizacji.
Projekty będą obejmować wydatki (w tym infrastrukturalne) związane z dostosowaniem
m.in. procesów/ produktów/ usług/ systemu dystrybucji, itp. do wymagań nowych
klientów, przepisów i norm obowiązujących w krajach, do których kierowana będzie
oferta oraz nakłady inwestycyjne niezbędne do wprowadzenia zmian organizacyjnych
wewnątrz firmy, w celu przygotowania jej do internacjonalizacji działalności.
Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa
warmińsko-mazurskiego.

Kto może złożyć
wniosek

MŚP

Kto ogłasza konkurs

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php
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Konkursy i dotacje unijne dla firm w 2018 r.

Wdrożenie wyników
prac B+R
Poddziałanie 1.5.1

Odtwarzanie
gospodarczego
dziedzictwa regionu
Poddziałanie 1.5.2
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Kiedy będzie można
składać wnioski

luty 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

3 949 326,24 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa wyników prac badawczo-rozwojowych.
Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej/ procesowej w skali
co najmniej regionu (projekty po etapie pierwszej produkcji). Uzupełniającym
elementem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub
marketingowych.

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php

Kiedy będzie można
składać wnioski

kwiecień 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

84 864 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Przedsięwzięcia zakładające budowanie przewag konkurencyjnych MŚP poprzez
tworzenie /budowanie nowej oferty produktowo-usługowej polegającej na odtwarzaniu
historycznego krajobrazu gospodarczego regionu (przywrócenie tradycyjnych
produktów, usług i zawodów).
Działania zmierzające do wdrożenia w działalności gospodarczej nowych pomysłów
opartych o wieloletnie doświadczenie i odtwarzanie w regionie produktów i usług,
które kiedyś tworzyły jego tożsamość i kreowały indywidualny charakter, a teraz –
w odnowionej i innowacyjnej formie – mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej.
Przykładowe działania mogą obejmować:
• dostosowanie procesu produkcyjnego/ technologii do produkowania wg
tradycyjnych receptur/ uzyskania (odtworzenia) pierwotnych (historycznych)
właściwości produktu
• zmiany marketingowe dla produktów opartych na dziedzictwie gospodarczym
(wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji, nowoczesny design, opakowania)
• odtworzenie od podstaw tradycyjnych produktów/ usług charakterystycznych
dla regionu.
• modernizację/przebudowę obiektów na cele prowadzenia działalności gospodarczej
związanej z odtwarzaniem gospodarczego dziedzictwa regionu, objętej projektem
(tylko w połączeniu z realizacją co najmniej jednego z ww. typów projektów).

Kto może złożyć
wniosek

MŚP

Kto ogłasza konkurs

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php
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Konkursy i dotacje unijne dla firm w 2018 r.
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województwo wielkopolskie
Wzmocnienie
potencjału
innowacyjnego
przedsiębiorstw
Wielkopolski
Działanie 1.2

Wzmocnienie
konkurencyjności
kluczowych obszarów
gospodarki regionu
Poddziałanie 1.5.2

Kiedy będzie można
składać wnioski

29.12.2017 – 2.02.2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

150 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

1. Stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci
działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów
badawczo-rozwojowych;
2. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub
eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej;
3. Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań
naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup
wyników prac B+R)

Kto może złożyć
wniosek

Przedsiębiorstwa, grupy przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek
naukowych, uczelni (w tym spółek celowych uczelni) lub organizacji pozarządowych

Kto ogłasza konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/240

Kiedy będzie można
składać wnioski

sierpień 2018 r. (początek naboru)

Ile jest pieniędzy
w konkursie

90 000 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Wsparcie wysoko innowacyjnych projektów (wdrażających innowacje procesowe,
produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w:
• środki trwałe;
• wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie
praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
http://wrpo.wielkopolskie.pl

województwo zachodniopomorskie
Projekty badawczorozwojowe
przedsiębiorstw
Działanie 1.1

Kiedy będzie można
składać wnioski

30.10.2018 – 4.01.2019

Ile jest pieniędzy
w konkursie

4 243 200 zł

Na co można
dostać wsparcie

Małe projekty B+R

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
www.rpo.wzp.pl
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Konkursy i dotacje unijne dla firm w 2018 r.

Projekty badawczorozwojowe
przedsiębiorstw
Działanie 1.1

Rozwój
infrastruktury B+R
w przedsiębiorstwach
Działanie 1.2

Inwestycje
przedsiębiorstw
wspierające rozwój
regionalnych
specjalizacji oraz
inteligentnych
specjalizacji
Działanie 1.5

Tworzenie nowych
miejsc pracy na
obszarze Specjalnej
Stefy Włączenia
Działanie 1.6
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Kiedy będzie można
składać wnioski

2.01.2018 – 2.03.2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

47 018 050,56 zł

Na co można
dostać wsparcie

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia
w działalności gospodarczej

Kto może złożyć
wniosek

1. Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, tj.: mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa,
średnie przedsiębiorstwa,
2. Duże przedsiębiorstwa,
3. Partnerstwa naukowo-przemysłowe, składające się z co najmniej jednego
przedsiębiorstwa oraz co najmniej jednej jednostki naukowej w rozumieniu Ustawy
o finansowaniu nauki (Dz. U. 2010 nr 96 poz. 615 ze zm.). Partnerstwo może
składać się nie więcej niż z 4 podmiotów

Kto ogłasza konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/11-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstwtyp-projektu-2-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-wraz-zprzygotowaniem-do#toc-finanse

Kiedy będzie można
składać wnioski

2.01.2018 – 2.03.2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

22 603 950,72 zł

Na co można
dostać wsparcie

Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

Kto może złożyć
wniosek

1. Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, tj.: mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa,
średnie przedsiębiorstwa,
2. Duże przedsiębiorstwa

Kto ogłasza konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/12-rozwoj-infrastruktury-br-w-przedsiebiorstwachtyp-projektu-1-tworzenie-i-rozwoj-infrastruktury-br-w-przedsiebiorstwach

Kiedy będzie można
składać wnioski

30.10.2018 – 4.01.2019

Ile jest pieniędzy
w konkursie

41 700 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
www.rpo.wzp.pl

Kiedy będzie można
składać wnioski

30.05.2018 – 30.07.2018

Ile jest pieniędzy
w konkursie

37 527 000 zł

Na co można
dostać wsparcie

Inwestycje przedsiębiorstw

Kto może złożyć
wniosek

Brak informacji w harmonogramie naborów na 2018 r.

Kto ogłasza konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
www.rpo.wzp.pl
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