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PO PW 2014-2020 PODZIAŁ ALOKACJI

EFRR – 2 mld euro
OŚ III

Ponadregionalna
Infrastruktura 

Kolejowa

OŚ II
Nowoczesna

Infrastruktura Transportowa

OŚ I
Przedsiębiorcza Polska 

Wschodnia

Priorytety 

inwestycyjne

Cel tematyczny

Nr i nazwa osi 
priorytetowej

OŚ I 
PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA

CT 3

Wzmacnianie konkurencyjności MŚP

3a 
Promowanie 

przedsiębiorczości, w 
szczególności poprzez 

ułatwianie 
gospodarczego 

wykorzystywania 
nowych pomysłów oraz 

sprzyjanie tworzeniu 
nowych firm,  w tym 

również poprzez 
inkubatory 

przedsiębiorczości 

3b
Opracowanie i 

wdrażanie nowych 
modeli biznesowych 

dla MŚP, w 
szczególności w celu 

umiędzynarodowienia

3c
Wspieranie tworzenia i 

poszerzania 
zaawansowanych 

zdolności w zakresie 
rozwoju produktów i 

usług 

PO PW 2014-2020        STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
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Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza 
Polska Wschodnia

Działanie 1.2 
Internacjonalizacja 
MŚP

PO PW 2014-2020    1.2 Internacjonalizacja MŚP

Mikro, małe i średnie przedsi ębiorstwa 
prowadzące działalność gospodarczą na terytorium 

makroregionu Polski Wschodniej 

Kto może składać wnioski?
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PO PW 2014-2020    1.2 Internacjonalizacja MŚP

Kompleksowe, profilowane pod odbiorc ę działania 
doradcze, zwi ązane z opracowaniem i przygotowaniem 

do wdro żenia nowego modelu biznesowego czyli strategii 
wejścia na wybrane rynki zagraniczne.

Cel działania - Rozwój poprzez internacjonalizację, czyli poprzez ekspansję na rynki 
zagraniczne

PO PW 2014-2020    1.2 Internacjonalizacja MŚP

W ramach działania M ŚP będą obj ęte 
dwuetapowym wsparciem: 

I etap –usługi doradcze w zakresie opracowania nowego  
modelu biznesowego w M ŚP związanego z internacjonalizacj ą 

II etap –wsparcie ukierunkowane na zapewnienie M ŚP dost ępu 
do usług doradczych, finansowanie udziału w misjach               
i targach gospodarczych oraz zakup warto ści niematerialnych  
i prawnych, zwi ązanych z przygotowaniem do wdro żenia 
modelu biznesowego opracowanego na I etapie

Typy projektów
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PO PW 2014-2020    1.2 Internacjonalizacja MŚP

I etap – usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu
biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalność
obejmujące w szczególności:
� analizę możliwości eksportowych firmy,
� wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także

identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,
� koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości

sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
� wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz

promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji
handlowych),

Typy projektów – Etap I

PO PW 2014-2020    1.2 Internacjonalizacja MŚP

� rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania 
go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.), 

� propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności 
eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko 
eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, 
fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.).

Typy projektów – Etap I
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PO PW 2014-2020    1.2 Internacjonalizacja MŚP

II etap – w ramach tego etapu wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie
MŚP dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i
prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na I etapie
modelu biznesowego obejmujących m.in.:

� doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów
z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do
etapu negocjacji handlowych,

� doradztwo w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w
tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),

� doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i
kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany
rynek zagraniczny,

Typy projektów – Etap II

PO PW 2014-2020    1.2 Internacjonalizacja MŚP

� doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych,
wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych
produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron
internetowych (w tym aplikacji mobilnych) przeznaczonych do promocji i
sprzedaży na rynkach zagranicznych,

� zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w
związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, do wysokości 20%
wydatków kwalifikowalnych.

Ponadto, w ramach II etapu przewiduje się wsparcie MŚP na udział w zagranicznych
targach, wystawach lub misjach handlowych wyłącznie w zakresie wskazanym w
ramach I etapu (maksymalny udział wydatków związanych z uczestnictwem w
targach i misjach nie może przekroczyć 20% wydatków kwalifikowalnych w ramach II
etapu).

Typy projektów – Etap II
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PO PW 2014-2020    1.2 Internacjonalizacja MŚP

Wsparciem na I etapie zostaną objęte projekty, w których
wnioskodawcy przed złożeniem wniosku dokonali konkurencyjnego
wyboru wykonawcy usług doradczych w zakresie opracowania nowego
modelu biznesowego MŚP związanego z internacjonalizacją ich
działalności. W trakcie oceny zweryfikowany zostanie potencjał i
doświadczenie wskazanego wykonawcy do realizacji usług w ramach
projektu.

Kierunkowe zasady wyboru projektów

PO PW 2014-2020    1.2 Internacjonalizacja MŚP

W ramach działania priorytetowo traktowane będą projekty: 

� wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych 
dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej, 
� których realizacja przyczyni się do wzrostu zatrudnienia we wspartych 
MŚP, 
� przedsiębiorców, których przychody z eksportu w ostatnim roku 
obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży 
towarów i usług, 
� przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki. 

Kierunkowe zasady wyboru projektów
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PO PW 2014-2020 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na 
poziomie projektu - 80%

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych –
20%

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych (PLN):
Minimalna wartość Etap I:  50 tys. PLN  
Minimalna wartość Etap II:  500 tys. PLN 

PO PW 2014-2020 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Nabór wniosków:

Zasady wyboru projektów:

I etap: marzec 2016 r.
wrzesień 2016 r.

II etap: grudzień 2016 r.

Tryb konkursowy
Alokacja 

1) 5 000 000 zł
2) 10 000 000 z

Instytucja zarządzająca:

Ministerstwo
Rozwoju

Nabór i ocena wniosków:

Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości

Terytorialny obszar realizacji:

Region Polski Wschodniej
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Działanie 1.3  Ponadregionalne 
powiązania kooperacyjne

Poddziałanie 1.3.1 
Wdrażanie innowacji 
przez MŚP

Poddziałanie 1.3.2 
Tworzenie sieciowych 
produktów przez MŚP

Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji        
przez MŚP

CEL SZCZEGÓŁOWY:

Zwiększenie potencjału MŚP 

w zakresie zdolności do 

realizacji procesów 

innowacyjnych
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PO PW 2014-2020    1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe, średnie przedsi ębiorstwa

• zatrudniające co najmniej 5 pracowników
• osiągające przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. PLN
• należące co najmniej od 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania

kooperacyjnego
• zgodność projektu z obszarem działalności powiązania kooperacyjnego

oraz jego celami rozwojowymi
• lokalizacja projektu na terenie Polski Wschodniej

PO PW 2014-2020    1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Musi spełniać następujące warunki:
• do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców,
• przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych sektorach
• działalność powiązania koordynowana jest przez podmiot zarządzający

powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polski,

• w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą
członkowie z co najmniej 2 województw, w tym przynajmniej jednego z
terenu Polski Wschodniej

• na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie
kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy

Ponadregionalne powiązanie kooperacyjne
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PO PW 2014-2020    1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Typy projektów

Projekty prowadzące do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju)
produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac
B+R.
W ramach projektu beneficjent będzie mógł współfinansować
poszczególne etapy procesu inwestycyjnego mającego na celu
wdrożenie innowacyjnego produktu:
� przygotowanie do wdrożenia
� nabycie wartości niematerialnych i prawnych
� przeprowadzenie prac dostosowawczych (jeśli będzie to konieczne
� etap wdrożenia obejmujący inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe

PO PW 2014-2020    1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

CEL DZIAŁANIA

Celem  działania  jest zwi ększenie  potencjału  firm  działaj ących  
w  ramach  ponadregionalnych powi ązań kooperacyjnych w zakresie 

zdolno ści do  realizowania procesów  innowacyjnych. Tworze nie  
innowacyjnych  produktów  (wyrobów  lub  usług)  po przez  

wdro żenie wyników prac B+R przez M ŚP. Stworzenie  innowacyjnych  
(na  poziomie  kraju)  produktów poprzez wdro żenie (własnych lub 

nabytych) wyników prac B+R.
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PO PW 2014-2020    1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Kryteria oceny projektów

W ramach poddziałania priorytetowo traktowane będą projekty:

� których realizacja przyczyni się do wzrostu zatrudnienia we
wspartych MŚP

� wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji
wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej

� przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki

PO PW 2014-2020    1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Kryteria oceny projektów

Najważniejsze kryteria oceny projektów;

� kwalifikowalność Wnioskodawcy
� innowacyjność produktu
� potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu

Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie 

www.polskawschodnia.gov.pl
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PO PW 2014-2020 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Nabór wniosków:

Zasady wyboru projektów:

Maj 2016r.
Październik 2016r.

Tryb konkursowy
Alokacja 60 mln zł

Instytucja zarządzająca:

Ministerstwo
Rozwoju

Nabór i ocena wniosków:

Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości

Terytorialny obszar realizacji:

Region Polski Wschodniej

PO PW 2014-2020 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych –
30% - pomoc inwestycyjna
15% - usługi doradcze

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych (PLN):

Minimalna wartość:  1 mln PLN 
Maksymalna wartość: 7 mln PLN

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu - 70% (pomoc inwestycyjna) 

W przypadku wydatków na usługi doradcze w zakresie innowacji 
intensywność pomocy może wzrosnąć do 85%
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PO PW 2014-2020    1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Wątpliwości i zapytania

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Informatorium
PARP w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty 
elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie 22 432 89 91-93

1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów   
przez MŚP

CEL SZCZEGÓŁOWY:

stworzenie zachęty dla MŚP 

do oparcia ich rozwoju o 

wykorzystanie istniejącego 

potencjału i walorów 

makroregionu jako podstawy 

działalności gospodarczej
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PO PW 2014-2020 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów

Kto może składać wnioski?

Konsorcja M ŚP
O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać 
się wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 10 

przedsiębiorców, gdzie każdy z nich jest MSP 
prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do 
odpowiedniego rejestru.

PO PW 2014-2020 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów

Typy projektów

Dofinansowaniu będą podlegały projekty w zakresie tworzenia i rozwoju
innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w
zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej
dwóch województw Polski

Produkt sieciowy – gotowa do sprzedaży, spakietyzowana oferta oparta
o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów,
funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny
wyróżnik (markę) produktu;
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PO PW 2014-2020 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów

Typy projektów

Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie 
więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów 

pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w 
ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia 

produktu sieciowego, które nie mogą obejmować 
infrastruktury noclegowej.

PO PW 2014-2020 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów

Typy projektów

Każdy projekt będzie obejmować łącznie trzy elementy:

� inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych

� rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-
komunikacyjnych

� opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania
i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-
warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie
przestrzegania ww. standardów, a także wprowadzenia produktu na
rynek.
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PO PW 2014-2020 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów

W ramach działania priorytetowo traktowane będą projekty:  

� dotyczące produktów o największym wpływie na aktywizację i rozwój
sektora MŚP oraz społeczności lokalnej,

� przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki,
� sprzyjające transformacji struktury gospodarczej na obszarach wiejskich

poprzez tworzenie miejsc pracy poza sektorem rolnym,
� zlokalizowane na obszarach wiejskich,
� angażujące MŚP mające siedzibę na terenie obszarów wiejskich,
� dla których uzyskano niezbędne do realizacji przedsięwzięcia dokumenty,

uzgodnienia, pozwolenia itp.

Kierunkowe zasady wyboru projektów

PO PW 2014-2020 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów

Nabór wniosków:

Zasady wyboru projektów:

Ogłoszony!
Nabór od 20.04.2016 

do 28.06.2016

Tryb konkursowy
Alokacja 320 mln zł

Instytucja zarządzająca:

Ministerstwo
Rozwoju

Nabór i ocena wniosków:

Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości

Terytorialny obszar realizacji:

Region Polski Wschodniej
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PO PW 2014-2020 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na 
poziomie projektu - 70%

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych –
30%

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych (PLN):

Minimalna wartość:  20 mln PLN 
Maksymalna wartość: nie dotyczy

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu – 70%

Cross-financing – do 10% wydatków kwalifikowalnych na poziomie 
działania.

PO PW 2014-2020 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza 
kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakładce Centrum 

Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: 
info@parp.gov.pl 

i telefonicznie 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93.

Kierunkowe zasady wyboru projektów
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Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

CEL SZCZEGÓŁOWY:

Zwiększona aktywność MŚP z 

Polski Wschodniej w zakresie 

prowadzenia działalności 

innowacyjnej

PO PW 2014-2020    1.4 Wzór na konkurencję

Kto może składać wnioski?

mikroprzedsi ębiorcy, mali lub średni przedsi ębiorcy 

prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski
Wschodniej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru
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PO PW 2014-2020    1.4 Wzór na konkurencję

Przedmiot wsparcia

Przedmiot wsparcia

Etap I – obejmuje przeprowadzenie audytu wzorniczego u beneficjenta
i opracowanie strategii wzorniczej;

Etap II – obejmuje wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach
Etapu I, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów
projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na
rynek innowacji.

PO PW 2014-2020    1.4 Wzór na konkurencję

Typy projektów

Etap I - zostaną przeprowadzone audyty wzornicze w firmach.
Audytorzy dokonają diagnozy firmy i wspólnie z nią zdefiniują działania
rekomendowane do wdrożenia. Audyt obejmować będzie m.in.:
� analizę wzorniczą beneficjenta oraz jego otoczenia w zakresie oferty

produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji,
strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz
trendów rynkowych,

� analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem,
� analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału

rynkowego beneficjenta.
Następnie na podstawie przeprowadzonego audytu opracowana zostanie
strategia wzornicza rozumiana jako raport z audytu zawierający
rekomendacje odnośnie dalszych działań związanych ze stosowaniem
wzornictwa w firmie.
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PO PW 2014-2020          1.4 Wzór na konkurencję

W ramach działania wsparciem zostaną objęte projekty, w których
wnioskodawcy przed złożeniem wniosku dokonali konkurencyjnego wyboru
wykonawcy usług doradczych w zakresie wzornictwa oraz zawarli z nim
umowę warunkową. W trakcie oceny zweryfikowany zostanie potencjał i
doświadczenie wskazanego wykonawcy do realizacji usług w ramach
projektu.
W ramach działania priorytetowo traktowane będą projekty:
- wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych
dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.

Kierunkowe zasady wyboru projektów

PO PW 2014-2020    1.4 Wzór na konkurencję

Typy projektów

Etap II - wsparcie na wdro żenie w firmie strategii wzorniczej 
opracowanej w ramach I etapu , tj. przeprowadzenie działań z 
wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem 
będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

Wsparcie w ramach tego etapu obejmie: usługi doradcze niezbędne do 
realizacji projektu wzorniczego, zakup urządzeń i maszyn oraz wartości 
niematerialnych i prawnych (wyłącznie w przypadku innowacji 
produktowych).
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PO PW 2014-2020 1.4 Wzór na konkurencję

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na 
poziomie projektu:  
Etap I: 85%
Etap II: 70%

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych:  
Etap I: 15% 
Etap II: 30%

Maksymalna wartość dofinansowania wydatków kwalifikowalnych (PLN):
Etap I:  100 tys. PLN 
Etap II: 3 mln PLN

Nabór wniosków

Zasady wyboru projektów:

I Etap:  20.10.2015 - 30.12.2015 r.
II Etap: kwiecień 2016 r.
I Etap: lipiec 2016 r.

Tryb konkursowy 
Alokacja I Etap - 5 mln zł

Instytucja zarządzająca:

Ministerstwo
Rozwoju

Nabór i ocena wniosków:

Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości

Terytorialny obszar realizacji:

Region Polski Wschodniej

PO PW 2014-2020 1.4 Wzór na konkurencję
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PO IR INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM 

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA

Ministerstwo Rozwoju,
Departament Konkurencyjności i Innowacyjności

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

Ministerstwo
Gospodarki

(OŚ II i III)

Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju 

(OŚ I i IV)
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EFRR – 8,6 mld euro

PO IR PODZIAŁ ALOKACJI

Oś I 
Wsparcie 

prowadzenia 
prac B+R przez 

przedsiębiorstwa

Oś II 
Wsparcie 

otoczenia i 
potencjału 

innowacyjnych 
przedsiębiorstw 

Oś III
Wsparcie 

innowacji w 
przedsiębior-

stwach

Oś IV 
Zwiększenie 
potencjału 
naukowo -

badawczego

Oś V 
Pomoc 

techniczna

3,85 mld euro 1,04 mld euro 2,2 mld euro 1,22 mld euro 0,29 mld euro

W ramach Osi I, II i IV wsparcie 
kierowane wyłącznie na obszary 

Inteligentnych 
Specjalizacji/potencjalnych Nowych 
Specjalizacji wynikających z procesu 

przedsiębiorczego odkrywania , będącego 
częścią monitorowania Krajowej 
Inteligentnej Specjalizacji (KIS).

W ramach osi III będzie brane pod uwagę 
(tam gdzie jest to możliwe do oceny) czy 
projekty wpisują się w obszary wskazane 
w KIS lub przyczyniają się do ich rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 1.1 
Projekty B+R
przedsi ębiorstw

Poddziałanie 1.1.1
Badania przemysłowe 
i prace rozwojowe 
realizowane przez 
przedsi ębiorstwa

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
OŚ I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
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� dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw 

� Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

� Miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój                                              Poddziałanie 1.1.1

Kto i na co może składać wnioski?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów
obejmujące:

� badania przemysłowe i prace rozwojowe
� prace rozwojowe

Projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie 
mogą uzyska ć dofinansowania. 

W przypadku zlecenia przez wnioskodawcę realizacji usług – w
szczególności prac badawczych – zagranicznemu wykonawcy, w
tym jednostce badawczej, warunek uznaje się za spełniony. W
ramach projektów dopuszcza się podwykonawstwo, w granicach
określonego limitu – 50% kosztów kwalifikowanych .

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój                                              Poddziałanie 1.1.1

Kto i na co może składać wnioski?
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Projekt wpisuje si ę w Krajow ą Inteligentn ą Specjalizacj ę

KIS jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej 
weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz 

zachodzące zmiany społeczno–gospodarcze.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój                                              Poddziałanie 1.1.1 

Krajowe Inteligentne Specjalizacje

Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej 

Innowacja produktowa - oznaczającą wprowadzenie na rynek 
przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub 
znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w 
odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia; 

Innowacja procesowa - oznaczającą wprowadzenie do praktyki 
w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod 
produkcji lub dostawy; 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój                                              Poddziałanie 1.1.1

KRYTERIA DOSTĘPU
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Dofinansowanie projektu mo że być udzielone pod warunkiem 
zobowi ązania si ę beneficjenta do wdro żenia wyników projektu, 
rozumianego jako: 

a) wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności 
gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub 
świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu; 

b) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z 
przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w 
działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę; 

c) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub 
prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego 
przedsiębiorcy

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój                                              Poddziałanie 1.1.1 

Warunki dofinansowania

Minimalna warto ść kosztów kwalifikowalnych projektu 
dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN . 
Maksymalna warto ść dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) 
nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów :
20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, 
dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych 
projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii 
badań przemysłowych lub 
15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy 
to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu 
jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac 
rozwojowych. 
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może 
przekroczyć 50 mln euro.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój                                             Poddziałanie 1.1.1

Poziom i wysokość wsparcia
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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój                                             Poddziałanie 1.1.1

Intensywność wsparcia dla woj. podkarpackiego

Wnioskodawca może wnioskować o premię z tytułu szerokiego
rozpowszechniania wyników projektu gdy w okresie 3 lat od zakończenia
projektu wyniki projektu:

� zaprezentuje wyniki projektu na co najmniej 3 konferencjach naukowych i
technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub

� opublikuje w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych
zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNISW lub
powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp
do uzyskanych wyników badań lub

� rozpowszechni wyniki projektu za pośrednictwem oprogramowania
bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.1

PREMIA
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REALIZACJA PROJEKTU MOŻE ZOSTAĆ ROZPOCZĘTA DOPIERO PO DNIU ZŁOŻENIA 
WNIOSKU O DOFINANSOWANIE. 

Za rozpoczęcie projektu uważa się w szczególności:
� rozpoczęcie prac B+R, podpisanie umowy z dostawcą lub wykonawcą usług,
� dostawę towaru lub wykonanie usługi oraz samo rozpoczęcie świadczenia usługi,
� wpłatę zaliczki lub zadatku na dostawę towaru lub wykonanie usługi.

W przypadku zlecania usług badawczych w projekcie zewnętrznemu wykonawcy za 
rozpoczęcie projektu nie jest uważane i może mieć miejsce przed złożeniem wniosku o 
dofinansowanie: 
� przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procedury wyboru zewnętrznego wykonawcy

(np. wystosowanie zapytania ofertowego, złożenie oferty przez wykonawcę, ocena
ofert);

� zawarcie umowy warunkowej z wykonawcą prac B+R.
� podpisanie listów intencyjnych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój                                              Poddziałanie 1.1.1 

Kwalifikowalność wydatków

Terminy naborów

• od 4 kwiecie ń do 29 lipiec 2016 r.(dla M ŚP)

• III kwartał 2016 r. (dla M ŚP – projekty w regionach słabiej 

rozwini ętych)

• 1 czerwiec 2016 r. (dla du żych przedsi ębiorców)

Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór 
wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i 
merytoryczną oraz opublikowanie list projektów rekomendowanych i 
nierekomendowanych do dofinansowania.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój                                             Poddziałanie 1.1.1

Termin naboru
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Kontakt:
Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.1, 

Poddziałanie 1.1.1 PO IR można przesyłać na adres e-mail: 
konkurs1.1.1.MSP@ncbr.gov.pl 

Dodatkowe informacje o konkursie znajdują się na stronie 
internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 

www.ncbr.gov.pl , zakładka 
Funduszeeuropejskie/POIR/Konkursy/Konkurs 1/1.1.1/2015 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój                                            Poddziałanie 1.1.1

Wątpliwości i zapytania

Poddziałanie 1.1.2 

Prace B+R zwi ązane z 
wytworzeniem 
instalacji pilota żowej/
demonstracyjnej

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój OŚ I

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw 
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Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które 
obejmują wył ącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem 
wytworzenia instalacji demonstracyjnej.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać podmioty 
spełniające kryteria:
� mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy oraz 
� przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa 

(duże przedsiębiorstwa)

Program Operacyjny  Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.2

Kto i na co może składać wnioski?

Interwencja przeznaczona jest dla projektów, które przewidują testowanie
technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Ocena projektu dotyczy podwyższenia poziomu w przedziale od VI do IX.
Pozytywna ocena przyznawana jest projektom posiadającym co najmniej VI
poziom gotowo ści technologicznej TRL technologii, w ramach których
istnieje funkcjonalny prototyp.
Poziom TRL słu ży do okre ślenia gotowo ści technologicznej danego
rozwi ązania.
Poziom VI - dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo
podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Do badań
na tym poziomie zalicza się badania prototypu w warunkach laboratoryjnych
odwzorowujących z dużą wiernością warunki rzeczywiste lub w symulowanych
warunkach operacyjnych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój                                               Poddziałanie 1.1.2

Kto i na co może składać wnioski?
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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój                                             Poddziałanie 1.1.2

Intensywność wsparcia dla woj. podkarpackiego

Minimalna warto ść kosztów kwalifikowalnych:
Dla MŚP-wynosi 2 mln PLN . 
Dla dużych przedsiębiorstw-wynosi 20 mln PLN.

Maksymalna warto ść dofinansowania (udzielonej pomocy 
publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden 
projekt pułapów równowartości 15 mln euro.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może 
przekroczyć 50 mln euro.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój                                               Poddziałanie 1.1.2

Wysokość wsparcia
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Planowany termin ogłoszenia konkursu: 6 czerwca 2016 r.  

Rozpocz ęcie naboru wniosków: 6 lipca 2016 r. 

Zakończenie naboru wniosków: 12 sierpnia 2016 r. 

Konkurs przeznaczony dla du żych przedsi ębiorców.
Alokacja 500 mln

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój                                               Poddziałanie 1.1.2

Ogłoszenia i nabór projektów

Cel szczegółowy:

Wsparcie tworzenia 
i rozwoju infrastruktury 
B+R przedsiębiorstw

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój OŚ II

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji    
w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
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Kto i na co może składać wnioski?

Działanie skierowane jest do przedsi ębiorstw. 

Dofinansowanie będzie udzielane na projekty inwestycyjne związane 
z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych* 

*Poprzez centrum badawczo-rozwojowe należy rozumieć jednostkę
organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub
rozwijającą działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez
wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych
i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz
z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój działanie 2.1

Kto i na co może składać wnioski?

Inwestycje w aparatur ę, sprz ęt, technologie i inn ą niezbędną 
infrastruktur ę. 

Przez niezbędną infrastrukturę rozumie się niezbędne wydatki
dotyczące tworzenia lub rozwijania działalności B+R związane
z zakupem lub wytworzeniem środka trwałego w postaci budowli
i budynków, pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim
związku z celami projektu objętego wsparciem, które służyć będą
prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia
innowacyjnych produktów i usług.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój działanie 2.1
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Intensywność wsparcia dla woj. podkarpackiego:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 mln
PLN.

Wsparcie przyznawane jest w podziale na rodzaje pomocy:

1. Regionalna pomoc inwestycyjna – mikro i mali przedsiębiorcy
70%. Średni 60%, inni niż MŚP 50 %.

2. Pomoc na prace rozwojowe – mikro i mali 45%. Średni 35%, inni
niż MŚP 25%

3. Pomoc de minimis – mikro i mali 45%. Średni 35%, inni niż MŚP
25%.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój działanie 2.1

Koszty kwalifikowane projektu

Koszty kwalifikowane projektu:

� nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym
prawa użytkowania wieczystego)

� nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w
pkt 1) wraz z kosztem instalacji i uruchomienia

� nabycia robót i materiałów budowlanych

� nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów,
licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój działanie 2.1
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Koszty kwalifikowane projektu

� spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i
niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia
zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości
początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, pod warunkiem, że
umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat od
przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu, a w
przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego
przedsiębiorcy – okres co najmniej 3 lat,

� spłaty rat wartości początkowej środków trwałych innych niż
określone w pkt 4) poniesione przez korzystającego z tytułu umowy
leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na
korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój działanie 2.1

Koszty kwalifikowane projektu

Wnioskodawca może rozpocząć realizację Projektu w dniu
następującym po dniu złożenia wniosku (początek okresu
kwalifikowalności wydatków w projekcie).

Za rozpoczęcie realizacji Projektu rozumie się rozpoczęcie robót
budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie
wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń, towarów lub
usług związanych z realizacją Projektu lub inne zobowiązanie,
które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój działanie 2.1
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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój działanie 2.1

Instytucja zarządzająca:

Ministerstwo
Rozwoju

Nabór i ocena wniosków:

Ministerstwo Gospodarki
Departament Wdrażania 

Programów Operacyjnych

Zasady wyboru projektów:

Tryb konkursowy
Alokacja 460 mln PLN

Terytorialny obszar realizacji:

Terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej

Nabór trwa
zakończenie naboru wniosków

29.04.2016 r.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój działanie 2.1

Nabór wniosków:

ogłoszenie konkursu 29 stycznia 2016 r. 
rozpoczęcie naboru wniosków 1 marca 2016 r. 
zakończenie naboru wniosków 29 kwietnia 2016 r.

ogłoszenie konkursu 29 lipca 2016 r. 
rozpoczęcie naboru wniosków 1 września 2016 r. 
zakończenie naboru wniosków 31 października 2016 r. 
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Ogłoszenie o konkursie na stronie MG

http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POI
R+2014-
2020/Dofinansowanie+dla+projektow+typ
u+centra+badawczo-rozwojowe+PO+IR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój działanie 2.1

Wątpliwości i zapytania

Wszystkie wątpliwości i zapytania dotyczące 
konkursu w ramach działania 2.1 PO IR 
można zgłaszać pocztą elektroniczną na 

adres e-mail:

POIR@mg.gov.pl. 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój działanie 2.1
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poddziałanie 2.3.2 Bony 
na innowacje dla M ŚP

Cel szczegółowy:

Zapewnienie 
przedsiębiorcom dostępu 

do proinnowacyjnych 
usług świadczonych 

przez jednostki naukowe

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój OŚ II

Działanie  2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw  

Nawiązanie współpracy przedsiębiorcy z jednostkami naukowymi

PO Inteligentny Rozwój poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla M ŚP
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O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą
ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni
przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną
wpisem do odpowiedniego rejestru.

Pomoc może zostać udzielona pod warunkiem, że
realizacja projektu nie została rozpoczęta przed dniem
złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kto i na co może składać wnioski?

PO Inteligentny Rozwój poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla M ŚP

Przedmiotem konkursu jest wybór projektów
obejmujących zakup od wykonawcy, usługi polegającej
na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego
wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego
projektu wzorniczego.

Dodatkowo możliwy jest zakup od wykonawcy, usługi
dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie
towarzyszyła usłudze głównej.

Kto i na co może składać wnioski?

PO Inteligentny Rozwój poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla M ŚP
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Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem 
wynosi 60 tys. PLN
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem 
wynosi 400 tys. PLN

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 80% 
wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, w przypadku mikro 
lub małego przedsiębiorcy lub 70% wartości kosztów 
kwalifikowalnych projektu, w przypadku średniego 
przedsiębiorcy. 

Zasady finansowania projektów

PO Inteligentny Rozwój poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla M ŚP

Katalog kosztów kwalifikowalnych projektu obejmuje koszty:

� usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco
ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego
projektu wzorniczego;

� usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta
towarzyszy usłudze, o której mowa wyżej, nie może przekroczyć
15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu;

� materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, o
której mowa wyżej, koszt nie może przekroczyć 15% całkowitej
kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu

. 

Koszty kwalifikowane projektu

PO Inteligentny Rozwój poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla M ŚP
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Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe w 
rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 
r. o zasadach finansowania nauki, m. in.:

� instytuty badawcze
� Polska Akademia Umiejętności
� jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk 
. 

Koszty kwalifikowane projektu

PO Inteligentny Rozwój poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla M ŚP

Dofinansowanie w ramach poddziałania jest 
wypłacane w formie refundacji. 

Czas trwania oceny projektów, liczony od dnia 
zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie 
trwa około 60 dni.

Koszty kwalifikowane projektu

PO Inteligentny Rozwój poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla M ŚP
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PO Inteligentny Rozwój poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla M ŚP

Instytucja zarządzająca:

Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju

Nabór wniosków:

Od 06.06.2016.r. do 30.01.2017 r.

Nabór i ocena wniosków:

Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości

Zasady wyboru projektów:

Tryb konkursowy
Alokacja 46 mln PLN

Terytorialny obszar realizacji:

Terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu 
udziela Informatorium PARP w odpowiedzi na 

zapytania kierowane na adres poczty 
elektronicznej: info@parp.gov.pl, oraz 

telefonicznie: (22) 432 89 91-93.

Wątpliwości i zapytania

PO Inteligentny Rozwój poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla M ŚP
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poddziałanie 3.2.1    
Badania na rynek

Cel szczegółowy:

wdrażanie wyników prac 
badawczo-rozwojowych

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój OŚ II

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Celem  działania  jest podniesienie  innowacyjności  
i konkurencyjności  małych i średnich przedsiębiorstw 
poprzez zapewnienie środków na realizację wdrożeń 
projektów badawczych. Instrument wpisuje się w cel 

główny POIR i realizuje jego hasło przewodnie: 
„od pomysłu do rynku”. 

Instrument  jest  komplementarny do  wsparcia  oferowane
go  w  I  osi  POIR  i  zapewnia 

środki na realizację wdrożeń projektów badawczych

Kto i na co może składać wnioski?

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój poddziałanie 3.2.1    Badania na rynek
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Jakie projekty b ędą dofinansowane w ramach działania:

Inwestycyjne, polegaj ące na wdro żeniu wyników prac 
B+R, których efektem musi by ć wprowadzenie na rynek 

nowych b ądź znacząco ulepszonych 
produktów lub usług.

Przedmiotem  projektu  mog ą  być  też 
eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.

Kto i na co może składać wnioski?

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój poddziałanie 3.2.1    Badania na rynek

O dofinansowanie w ramach poddziałania mog ą ubiega ć się 
wył ącznie mikroprzedsi ębiorcy, mali lub średni 

przedsi ębiorcy prowadz ący działalno ść gospodarcz ą na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzon ą wpisem 

do odpowiedniego rejestru.

Kto i na co może składać wnioski?

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój poddziałanie 3.2.1    Badania na rynek
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Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem 
wynosi 10 mln zł. 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 
równowartość 50 mln EUR.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na 
prace rozwojowe oraz usługi doradcze wynosi 1 mln zł.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 mln zł, w tym:
na prace rozwojowe 450 tys. zł;
na usługi doradcze 500 tys. zł. 

Zasady finansowania projektów

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój poddziałanie 3.2.1    Badania na rynek

Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi:

• 70% dla mikro i małych przedsiębiorców
• 60 % dla średnich przedsiębiorców 

Maksymalna intensywność pomocy na prace rozwojowe wynosi:

• 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorców.
• 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców

Maksymalna intensywność pomocy na usługi doradcze wynosi 50 % kosztów 
kwalifikowalnych.

Zasady finansowania projektów

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój poddziałanie 3.2.1    Badania na rynek
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Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy 
inwestycyjnej zalicza się koszty: 

� nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa 
własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych

� nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w 
pkt 1

� nabycia robót i materiałów budowlanych
� nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, 

licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne
� rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych                                

i niezabudowanych, 

Koszty kwalifikowane projektu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój poddziałanie 3.2.1    Badania na rynek

Kosztami kwalifikowalnymi w zakresie usług
doradczych są koszty usług doradczych świadczonych
przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie
mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie
mogą być też związane z bieżącą działalnością
operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie
doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub
reklamy.

Koszty kwalifikowane projektu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój poddziałanie 3.2.1    Badania na rynek
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PO IR 2014-2020 poddziałanie 3.2.1    Badania na rynek

Nabór wniosków:

Zasady wyboru projektów:

Od 01.06.2016 r.
do 31.08.2016 r.

Tryb konkursowy
Alokacja 500 mln PLN

Instytucja zarządzająca:

Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju

Nabór i ocena wniosków:

Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości

Terytorialny obszar realizacji:

Terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu 
udziela również Informatorium PARP w 

odpowiedzi na zapytania kierowane na adres 
poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl, 

telefonicznie 22 432 89 91-93

Wątpliwości i zapytania

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój poddziałanie 3.2.1    Badania na rynek



2016-03-04

50

Gdzie szuka ć 
informacji?

www.fundusze.podkarpackie.pl
www.rpo.podkarpackie.pl

www.poir.gov.pl
www.polskawschodnia.gov.pl

dwp@podkarpackie.pl
pi@podkarpackie.pl

wup@wup-rzeszow.pl

zapytaj@podkarpackie.pl

Dziękujemy
za uwagę!

Zapraszamy do skorzystania                       
z usług Sieci Punktów Informacyjnych 

Funduszy Europejskich                                            
w województwie podkarpackim

Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego

Al. Ł. Ciepli ńskiego 4, III pi ętro

tel. 17 747 64 88/82

zapytaj@podkarpackie.pl


