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Miejscowość, dataPARP w nowych programach operacyjnych 2014-2020

• PO Inteligentny Rozwój

• 1,94 mld euro

• PO Polska Wschodnia

• 1,64 mld euro

• PO Wiedza Edukacja Rozwój

• 90 mln euro



Miejscowość, data

Instrumenty 2014 - 202

� Rozwój proinnowacyjnych usług dla przedsiębiorstw
� Proinnowacyjne usługi dla MSP
� Bony na innowacje dla MSP
� Umiędzynarodowienie KKK
� Ochrona własności przemysłowej

� Inwestycje na innowacje
� Badania na rynek
� Wzór na konkurencje
� Wdrażanie innowacji dla MSP

� Rynek start-upowy
� Inwestycje w innowacyjne start-upy – Starter
� Inwestycje grupowe aniołów biznesu dla MSP – Biznest
� Fundusz Pożyczkowy Innowacji
� Wsparcie MSP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock



Miejscowość, data

Instrumenty 2014 - 202

� Polskie Mosty Technologiczne
� Platformy startowe dla nowych pomysłów
� Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

� Internacjonalizacja
� Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to 

Brand.PL
� Umiędzynarodowienie KKK
� Wsparcie internacjonalizacji MSP

� Infrastruktura dla rozwoju
� Tworzenie sieciowych produktów przez MSP

� Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji
� Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów - INNO_LAB



PARP w PO IR

Prace rozwojowe, wdrożenia 
innowacji

Udziałowe/dłużne 
finansowanie rozwoju firm

Internacjonalizacja 
przedsiębiorstw

Usługi proinnowacyjne

Animacja współpracy, 
testowanie instrumentów

www.flickr.com

Inkubacja i akceleracja 
przedsiębiorstw



PARP w PO IR – II Oś

Działanie Ostateczni 
odbiorcy wsparcia 

Forma 
wsparcia

Alokacja w 
mln euro

2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP MSP dotacja 43,58

2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP MSP dotacja 80,67

2.3.3 Umiędzynarodowienie  Krajowych 
Klastrów Kluczowych

Koordynatorzy i 
członkowie KKK

dotacja 33,25

2.3.4 Ochrona własności przemysłowej MSP dotacja 47,62

2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych 
instrumentów inno_LAB 

Przedsiębiorstwa
Jednostki naukowe
I inne 

dotacja 100,0



PARP w PO IR – III Oś

Działanie Ostateczni 
odbiorcy 
wsparcia 

Forma 
wsparcia

Alokacja w 
mln euro

3.2.1 Badania na rynek MSP dotacja 1047,89

3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne MSP dotacja 42,28

3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek 
produktowych – Go to Brand 

MSP dotacja 90,0

3.1.1 Inwestycje w innowacyjne start-

upy – Starter 

MSP instrument 
finansowy

180,64

3.1.2 Inwestycje grupowe aniołów 

biznesu w MŚP – Biznest 

MSP instrument 
finansowy

58,20

3.1.3 Fundusz Pożyczkowy Innowacji mikro i mali 
przedsiębiorcy 

instrument 
finansowy

129,74

3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku MSP dotacja 6,35



PARP w PO PW



PARP W PO PWPARP dla MŚP w PO PW 

Działanie Typ 
beneficjenta

Forma 
wsparcia

Proponowana 
alokacja w 
mln euro

1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów MSP dotacja 200,0

1.2 Wsparcie internacjonalizacji MSP MSP dotacja 115,5

1.3

1.3.1
1.3.2

Wsparcie ponadregionalnych powiązań 
kooperacyjnych: 
Wdrażanie innowacji przez MSP
Sieciowe produkty turystyczne

MSP dotacja

100,3
160,0

1.4 Wzór na konkurencję MSP dotacja 144,2



Konkursy dla MŚP w 2015 r. (B+R+I)

Działanie Ogłoszenie Nabór
OD:

Nabór
DO:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3.2.1 Badania na rynek 31.07.2015 31.08.2015 28.10.2015

2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP 31.07.2015 31.08.2015 30.12.2015

2.3.4 Ochrona własności przemysłowej 21.09.2015 22.10.2015 31.03.2016

Program Operacyjny Polska Wschodnia

1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP 31.07.2015 31.08.2015 30.10.2015

1.4 Wzór na konkurencję 11.08.2015 20.10.2015 30.12.2015



Podziałanie 3.2.1 POIR Badania na rynek

Przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników prac
badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez
przedsiębiorcę samodzielnie lub na jego zlecenie,
wskazujących na możliwość ich opłacalnego
wykorzystania w działalności gospodarczej
przedsiębiorcy.

Celem wdrożenia wyników prac B+R oraz efektem
projektu musi być wprowadzenie na rynek nowych
bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub
usług). Do dofinansowania będą mogły być
rekomendowane jedynie projekty o innowacyjności
produktowej minimum na skalę kraju.



Podziałanie 3.2.1 POIR Badania na rynek

Beneficjenci: MSP

Dofinansowanie:

Część badawcza: Maksimum 450 tys. PLN

Na doradztwo: Maksimum 500 tys. PLN

Część badawcza, doradcza i inwestycyjna:

Maksimum 20 mln PLN

Alokacja całkowita 1047,89 mln euro

Alokacja na konkurs 2015: 500 mln PLN



Poddziałanie 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP

Celem instrumentu jest stymulowanie współpracy
nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
realizowanych przez jednostki naukowe.

Beneficjenci: MSP



Doświadczenia w Bonie na innowacje…..cdn

Bony na innowacje dla MŚP – Poddziałanie 2.3.2. POIR – stymulowanie współpracy przedsiębiorców z jednostkami 
naukowymi. 

•Zakup usługi polegającej na  opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii, 
nowej usługi  lub znacząco ulepszonego wyrobu, technologii produkcji, znacząco ulepszonej usługi.
•Konkurs uruchomiony 31 lipca 2015 roku.
•Poddziałanie finansowane ze środków EFRR.
•…..

Wsparcie w ramach dużego bonu – rozwój współpracy przedsiębiorcy z jednostkami naukowymi.

•Zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii
produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.
•Pilotaż uruchomiony w 2013 roku, obecnie realizowana III edycja.
•Program finansowany przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.
•Pozytywny odbiór Programu stał się postawą do kontynuacji w ramach nowej perspektywy finansowej.

Bon na innowacje – Nawiązanie/ inicjowanie  współpracy przedsiębiorcy z jednostkami naukowymi.

•Zakup usługi, która dotyczy rozwoju produktu lub technologii przedsiębiorcy.
•Pilotaż uruchomiony w 2008 roku realizowany do 2014 roku (VII edycji).
•Program finansowany przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.
•Ewaluacja Programu stała się podstawą do stworzenia programu Wsparcie w ramach dużego bonu.



Przedsiębiorca

- Potrzeba 

- Pomysł 

- Wybór jednostki naukowej 

Jednostka Naukowa

Wniosek

- Zindywidualizowana usługa
- Usługa dostosowana do 

potrzeb przedsiębiorcy

- Doświadczenie
- Zaplecze naukowe
- Kadra naukowa



Poddziałanie 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP

W ramach Poddziałania udzielane jest wsparcie na zakup usługi badawczo-
rozwojowej polegającej na opracowaniu:

a) nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej
technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego;

b) nowej lub znacząco ulepszonej usługi.

Usługa ta może również dotyczyć innowacji nietechnologicznych
(organizacyjnych, marketingowych), jeśli będą towarzyszyły usłudze, o której
mowa w pkt a) lub b).

Wykonawcą usługi na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogą być
jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit a-f ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn.
zm.), które posiadają przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której
mowa ww. ustawie oraz posiadają siedzibę na terytorium Polski.



Poddziałanie 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP

Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis

Intensywność wsparcia:
�80% w przypadku mikro i małych przedsiębiorców,

�70% w przypadku średnich przedsiębiorców.



Podziałanie 2.3.4 POIR Ochrona własności przemysłowej

Typy wspieranych projektów:

1) uzyskanie ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów,
praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji
wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania
procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup
usługi doradczej;

2) realizacja ochrony własności przemysłowej, gdy wnioskodawca
we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu
broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy
unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa
ochronnego na wzór użytkowy albo prawa
z rejestracji wzoru przemysłowego.



Podziałanie 2.3.4 POIR Ochrona własności przemysłowej

Beneficjenci: MSP

Min. wartość wydatków kwalifikowalnych–10 000 PLN

Maks. wartość wydatków kwalifikowalnych–1 000 000 PLN

Wsparcie do 50% (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i
miejsce realizacji projektu)

Alokacja na konkurs: 50 mln zł

Budżet Poddziałania: 47 620 000 euro



Podziałanie 1.3.1 POPW   Wdrażanie innowacji przez MŚP

Cel poddziałania:

Zwiększenie potencjału MŚP w zakresie zdolności do realizowania
procesów innowacyjnych, poddziałanie koncentrować będzie się na
wsparciu tworzenia innowacyjnych produktów poprzez wdrożenie
wyników prac B+R

Beneficjenci:

MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terenie
Polski, zatrudniające co najmniej 5 pracowników w ostatnim roku
obrotowym oraz osiągające przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż
600 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w
okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym składany jest wniosek o
dofinansowanie, a także należący od co najmniej 6 miesięcy przed
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do ponadregionalnego
powiązania kooperacyjnego.



Podziałanie 1.3.1 POPW   Wdrażanie innowacji przez MŚP

Min. wartość wydatków kwalifikowalnych - 1 000 000 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania – 7 000 000 PLN

Intensywność wsparcia:

- max. do 70% wydatków kwalifikowalnych w przypadku regionalnej
pomocy inwestycyjnej oraz zgodnie z mapą pomocy regionalnej,

- do 85% wydatków kwalifikowalnych w przypadku pomocy dla MŚP na
wspieranie innowacyjności

Alokacja na konkurs: 80 mln zł

Budżet Poddziałania: 100 052 666 euro



Podziałanie 1.4 POPW   Wzór na konkurencję

Cel Działania:

- Wprowadzenie na rynek innowacji, w tym innowacji produktowych,
poprzez zastosowanie narzędzi wzorniczych

- Wzrost konkurencyjności beneficjentów

- Wzrost zastosowania wzornictwa w firmach

Beneficjenci: MSP

Przedmiot wsparcia:

I etap: audyt wzorniczy – diagnoza sytuacji w firmie i ustalenie
rekomendacji (strategia wzornicza)

II etap: wdrożenie strategii wzorniczej – realizacja usług w zakresie
wzornictwa (projektowanie wzornicze oraz zakup niezbędnych
aktywów)



Podziałanie 1.4 POPW   Wzór na konkurencję

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie MŚP prowadzące
działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej.

Wsparcie dwuetapowe:

I etap: do 100 tys. zł (pomoc de minimis)

II etap: maksymalnie 3 mln zł (pomoc publiczna)

Alokacja na konkurs: 5 mln zł (I etap)

Budżet Działania: 144 191 091 euro

Koszty kwalifikowalne obejmują koszty usług doradczych
świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z
przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii
wzorniczej.
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