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| Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
NABÓR

19 czerwca – 29 grudnia 2017
ETAP 3*: 1 września – 28 września 2017

ALOKACJA

50 000 000 zł

TYP
PROJEKTÓW

projekty B+R realizowane przez przedsiębiorstwa w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych

DLA KOGO

małe i średnie przedsiębiorstwa

NABÓR

10 sierpnia 2017 – 28 lutego 2018
ETAP 1: 10 sierpnia – 30 września 2017

ALOKACJA

45 000 000 zł

Poddziałanie 2.3.1

TYP
PROJEKTÓW

wsparcie usług proinnowacyjnych, dotyczących aktywności badawczo-rozwojowej lub innowacyjnej MŚP, świadczonych przez akredytowane
instytucje otoczenia biznesu

>> więcej informacji

DLA KOGO

małe i średnie przedsiębiorstwa

NABÓR

8 czerwca 2017 – 8 lutego 2018 
ETAP 2: 9 sierpnia – 9 października 2017

ALOKACJA

65 000 000 zł

Poddziałanie 2.3.2

TYP
PROJEKTÓW

wsparcie usług badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu: a)
nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego; b) nowej lub
znacząco ulepszonej usługi

>> więcej informacji

DLA KOGO

małe i średnie przedsiębiorstwa

NABÓR

16 maja 2017 – 28 grudnia 2017
ETAP 3: 1 września – 31 października 2017

ALOKACJA

50 000 000 zł

Poddziałanie 2.3.4

TYP
PROJEKTÓW

wsparcie działań związanych z: a) uzyskaniem ochrony własności przemysłowej i możliwością wsparcia na przygotowanie procesu komercjalizacji
przedmiotów objętych zgłoszeniem, b) realizacją ochrony własności
przemysłowej w związku z wszczęciem i prowadzeniem określonych
postępowań

>> więcej informacji

DLA KOGO

małe i średnie przedsiębiorstwa

Badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa
– nabór dla MŚP posiadających
„Pieczęć Doskonałości”
(„Seal of Excellence”)
Poddziałanie 1.1.1
>> więcej informacji

Proinnowacyjne
usługi IOB
dla MŚP

Bony na innowacje 
dla MŚP

Ochrona własności
przemysłowej

* Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków we wskazanym terminie, a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy projektów.
Ocena wszystkich wniosków złożonych w danym etapie zostanie przeprowadzona na zasadach i w terminach wskazanych w regulaminie.
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Wsparcie MŚP
w dostępie do rynku
kapitałowego
4 Stock
Poddziałanie 3.1.5
>> więcej informacji

Badania na rynek
Poddziałanie 3.2.1

>> więcej informacji

Badania na rynek
– konkurs dedykowany
projektom
zlokalizowanym
w miastach średnich

Projekty aplikacyjne
Poddziałanie 4.1.4

>> więcej informacji
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| Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
NABÓR

21 listopada 2016 – 20 listopada 2017
ETAP 4: 21 sierpnia – 20 listopada 2017

ALOKACJA

14 342 574,50 zł

TYP
PROJEKTÓW

zakup przez wnioskodawcę usług doradczych na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na
rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst

DLA KOGO

małe i średnie przedsiębiorstwa

NABÓR

5 września 2017 – 28 lutego 2018
ETAP 1: 5 września – 30 września 2017

ALOKACJA

750 000 000 zł

TYP
PROJEKTÓW

wsparcie projektów polegających na wdrożeniu przez przedsiębiorcę
wyników prac B+R, zrealizowanych samodzielnie bądź na zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych
produktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem dofinansowania są wydatki
inwestycyjne, usługi doradcze lub prace rozwojowe

DLA KOGO

małe i średnie przedsiębiorstwa

NABÓR

5 września 2017 – 28 lutego 2018
ETAP 1: 5 września – 30 września 2017

ALOKACJA

400 000 000 zł

TYP
PROJEKTÓW

wsparcie projektów polegających na wdrożeniu przez przedsiębiorcę
wyników prac B+R, zrealizowanych samodzielnie bądź na zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych
produktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem dofinansowania są wydatki
inwestycyjne, usługi doradcze lub prace rozwojowe

DLA KOGO

małe i średnie przedsiębiorstwa

NABÓR

18 września – 18 grudnia 2017
ETAP 1: 18 września – 17 października 2017

ALOKACJA

200 000 000 zł

TYP
PROJEKTÓW

dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo
eksperymentalne prace rozwojowe

DLA KOGO

konsorcja składające się z co najmniej jednej jednostki naukowej oraz co
najmniej jednego przedsiębiorstwa

Poddziałanie 3.2.1
>> więcej informacji
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Regionalne agendy
naukowo-badawcze
Poddziałanie 4.1.2

>> więcej informacji
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| Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
NABÓR

12 czerwca – 12 września 2017
ETAP 3: 11 sierpnia – 12 września 2017

ALOKACJA

340 000 000 zł

TYP
PROJEKTÓW

wsparcie projektów, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, wpisujące się
w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw

DLA KOGO

konsorcja, w skład których wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo

| Program Operacyjny Polska Wschodnia

Internacjonalizacja
MŚP
Działanie 1.2

NABÓR

1 lutego – 29 września 2017

ALOKACJA

30 000 000 zł

TYP
PROJEKTÓW

II etap działania – wsparcie projektów dotyczących realizacji działań prowadzących do przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji opracowanego i rekomendowanego do wdrożenia
w ramach I etapu niniejszego działania

DLA KOGO

małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na
terytorium makroregionu Polski Wschodniej – przedsiębiorcy posiadający zatwierdzony przez PARP model biznesowy internacjonalizacji,
zrealizowany w ramach I etapu działania

NABÓR

13 września – 15 listopada 2017

ALOKACJA

5 000 000 zł

TYP
PROJEKTÓW

I etap działania – przeprowadzenie audytów wzorniczych oraz opracowanie strategii wzorniczych

DLA KOGO

małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terytorium
makroregionu Polski Wschodniej

NABÓR

1 czerwca – 31 maja 2018
ETAP: 1 września – 30 września

ALOKACJA

250 000 000 zł

TYP
PROJEKTÓW

II etap działania – wdrożenie w firmie strategii wzorniczej opracowanej
w ramach I etapu

DLA KOGO

małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terytorium
makroregionu Polski Wschodniej, które prawidłowo zrealizowały projekt
w ramach I etapu działania

>> więcej informacji

Wzór na konkurencję
Działanie 1.4
I etap działania
>> więcej informacji

Wzór na konkurencję
Działanie 1.4
II etap działania

>> więcej informacji
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Rozwój produktów
i usług w MŚP – ZIT AW
Poddziałanie 1.5.2

>> więcej informacji
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| RPO Dolnośląskie
NABÓR

1 września – 31 października 2017

ALOKACJA

11 844 2956 zł

TYP
PROJEKTÓW

wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP – wprowadzenie
na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług albo dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług

DLA KOGO

małe i średnie przedsiębiorstwa – z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw
działających do 2 lat, zgrupowania i partnerstwa MŚP

| RPO Kujawsko-Pomorskie

Wsparcie procesów
badawczo-rozwojowych
Działanie 1.2.1

>> więcej informacji

NABÓR

4 września – 25 września 2017

ALOKACJA

16 000 000 zł

TYP
PROJEKTÓW

zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych (Voucher Badawczy)

DLA KOGO

małe i średnie przedsiębiorstwa

| RPO Lubuskie

Badania i innowacje
Działanie 1.1

>> więcej informacji

NABÓR

14 sierpnia – 29 września 2017

ALOKACJA

40 000 000 zł

TYP
PROJEKTÓW

wsparcie w zakresie projektów B+R przedsiębiorstw oraz inwestycji
przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R

DLA KOGO

przedsiębiorstwa, partnerstwa przedsiębiorstw, partnerstwa przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R

| RPO Łódzkie

Infrastruktura B+R
przedsiębiorstw
Działanie 1.2.1

>> więcej informacji

NABÓR

19 września – 1 grudnia 2017
ETAP 1: 19 września – 4 października 2017

ALOKACJA

84 986 000 zł

TYP
PROJEKTÓW

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

DLA KOGO

przedsiębiorstwa, konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy
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Bony na innowacje
Poddziałanie 1.2.3

>> więcej informacji
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| RPO Małopolskie
NABÓR

30 czerwca – 31 października 2017
ETAP 3: 1 września – 30 września 2017

ALOKACJA

16 185 614,40 zł

TYP
PROJEKTÓW

wsparcie zakupu usług badawczo-rozwojowych lub proinnowacyjnych,
m.in. od sektora naukowo-badawczego. Realizowane mogą być 2 typy projektów: mały bon na innowacje (do 50 000 zł wydatków kwalifikowanych)
oraz duży bon na innowacje (do 100 000 zł wydatków kwalifikowanych)

DLA KOGO

małe i średnie przedsiębiorstwa

| RPO Mazowieckie

Działalność B+R
przedsiębiorstw
Działanie 1.2

>> więcej informacji

NABÓR

29 września – 4 grudnia 2017

ALOKACJA

25 984 000 zł

TYP
PROJEKTÓW

tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego

DLA KOGO

przedsiębiorstwa, powiązania kooperacyjne

| RPO Opolskie
NABÓR

4 września – 11 września 2017

ALOKACJA

4 000 000 zł

Poddziałanie 2.1.3

TYP
PROJEKTÓW

wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w ramach OP I; inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia
na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług; inwestycje w rozwój
przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty

>> więcej informacji

DLA KOGO

małe i średnie przedsiębiorstwa

Nowe produkty i usługi
w MSP na obszarach
przygranicznych
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Badania przemysłowe,
prace rozwojowe
oraz ich wdrożenia
Działanie 1.2
>> więcej informacji
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| RPO Podkarpackie
NABÓR

29 września – 29 grudnia 2017

ALOKACJA

71 000 000 zł

TYP
PROJEKTÓW

infrastruktura B+R – wsparcie na stworzenie lub rozwój istniejącego
zaplecza B+R w przedsiębiorstwach

DLA KOGO

przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, sieci/grupy przedsiębiorstw

| RPO Podlaskie

Wspieranie transferu wiedzy,
innowacji, technologii
i komercjalizacji wyników B+R
oraz rozwój działalności B+R
w przedsiębiorstwach

NABÓR

30 września – 30 listopada 2017
ETAP 1: 30 września – 16 października 2017

ALOKACJA

75 000 000 zł

TYP
PROJEKTÓW

wsparcie projektów dotyczących: a) tworzenia lub rozwoju zaplecza B+R
służącego działalności inwestycyjnej; b) prowadzenia przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie

DLA KOGO

przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja przemysłowonaukowe (z udziałem jednostek naukowych, jednostek naukowobadawczych, spółek celowych tworzonych przez uczelnie/jednostki
naukowe, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu)

NABÓR

28 sierpnia – 29 września 2017

ALOKACJA

20 000 000 zł

TYP
PROJEKTÓW

wsparcie eko-innowacji

DLA KOGO

małe i średnie przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.2.1

>> więcej informacji

Wspieranie inwestycji
w przedsiębiorstwach
Poddziałanie 1.3

>> więcej informacji
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| RPO Pomorskie
NABÓR

1 sierpnia – 29 września 2017

ALOKACJA

102 333 680 zł

TYP
PROJEKTÓW

Poddziałanie 1.1.1

wsparcie projektów dotyczących prac B+R, m.in. realizacja przez
przedsiębiorstwa badań przemysłowych i prac rozwojowych; procesy
zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej; zakup wyników prac
B+R oraz praw do własności intelektualnej; wsparcie tworzenia i rozwoju
infrastruktury B+R przedsiębiorstw

DLA KOGO
>> więcej informacji

przedsiębiorstwa, partnerstwa przedsiębiorstw z innymi przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB, izbami
gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub
prace rozwojowe

Ekspansja
przez innowacje
– wsparcie dotacyjne

| RPO Świętokrzyskie

Badania
i rozwój w sektorze
świętokrzyskiej
przedsiębiorczości
Działanie 1.2
>> więcej informacji

Wsparcie inwestycyjne
sektora MŚP
Działanie 2.5

>> więcej informacji

NABÓR

30 czerwca – 31 października 2017

ALOKACJA

70 000 000 zł

TYP
PROJEKTÓW

wsparcie na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza B+R
służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

DLA KOGO

przedsiębiorstwa

NABÓR

29 września – 31 października 2017

ALOKACJA

66 104 778 zł

TYP
PROJEKTÓW

dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa,
wprowadzeniem nowych produktów i usług, a także unowocześnieniem
wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą, wprowadzeniem
innowacji produktowych, technologicznych i/lub organizacyjnych

DLA KOGO

małe i średnie przedsiębiorstwa
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Działalność B+R
przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.2.1

Poddziałanie 1.2.2

>> więcej informacji

Firmy w początkowej
fazie rozwoju
Poddziałanie 1.3.2

>> więcej informacji
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| RPO Warmińsko-Mazurskie
NABÓR

29 września – 28 listopada 2017

ALOKACJA

10 623 250 zł

TYP
PROJEKTÓW

wsparcie infrastruktury B+R; wsparcie prowadzenia w przedsiębiorstwach badań przemysłowych i prac rozwojowych

DLA KOGO

przedsiębiorstwa, grupy przedsiębiorstw (w tym m.in. porozumienia,
sieci, konsorcja); konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora
naukowo-badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być
przedsiębiorstwo

NABÓR

29 września – 28 listopada 2017

ALOKACJA

31 869 750 zł

TYP
PROJEKTÓW

wsparcie projektów polegających na zakupie usług B+R oraz wykorzystaniu w przedsiębiorstwach wyników badań, rozwiązań technologicznych
wypracowanych z naukowcami, podmiotami oferującymi usługi naukowe
i badawczo-rozwojowe

DLA KOGO

przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw (jako lider konsorcjum)
z IOB, podmiotami sektora naukowo-badawczego, uczelniami

NABÓR

29 września – 10 października 2017

ALOKACJA

849 860 zł

TYP
PROJEKTÓW

dofinansowanie opieki mentorskiej i doradczej, pozwalającej wypracować m.in. model biznesowy, program urynkowienia produktu z ewentualnymi badaniami rynku, w tym analizy opłacalności przedsięwzięcia

DLA KOGO

małe i średnie przedsiębiorstwa w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata

>> więcej informacji

Współpraca
biznesu z nauką

wrzesień
2017
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Wsparcie kooperacji
przedsiębiorstw
Działanie 1.15

>> więcej informacji
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| RPO Zachodniopomorskie
NABÓR

31 lipca – 28 września 2017

ALOKACJA

1 867 173,12 zł

TYP
PROJEKTÓW

kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie
ekspansji na rynki zagraniczne (realizacja strategii ekspansji opracowanej przez przedsiębiorstwo). Wsparcie uwarunkowane kompleksową
realizacją strategii (nie w formie incydentalnych działań)

DLA KOGO

małe i średnie przedsiębiorstwa

Opracował:

Łukasz Dyba
Ekspert Departamentu Funduszy Europejskich

tel. 22 55 99 919
ldyba@konfederacjalewiatan.pl

Materiał przygotowany w oparciu o informacje zawarte na stronach internetowych instytucji zarządzających
poszczególnymi programami operacyjnymi, na dzień 29 sierpnia 2017 r.

