
Warszawa, 3 marca 2016 

Oferta Programu Operacyjnego  
Inteligentny Rozwój  
dla przedsiębiorców 



8 mld EUR  
tyle wynosi pula środków przeznaczonych 
dla przedsiębiorców w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

Wprowadzenie 

12 000   
co najmniej tylu przedsiębiorców otrzyma  
wsparcie w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój w latach 2014 - 2020 
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To rzeczywiście sporo, ale…. 

• Jakie to ma znaczenie dla mnie 
i mojej firmy? 

• Kto i na co może otrzymać 
wsparcie? 

• Na jakim etapie inwestycji 
mogę ubiegać się o wsparcie?   

• Ile i jakie wydatki mogę 
sfinansować ze środków 
pomocowych? 



Oferta PO IR dla przedsiębiorców 

Start-up Działalność 
badawczo-
rozwojowa 

Działania 
powdrożeniowe 

Inwestycje 
produkcyjne 

Przygotowanie 
do wdrożenia 
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Start-up 

1) Starter  

2) Biznest  

3) Fundusz Pożyczkowy Innowacji 

Start-up Przygotowanie 
do wdrożenia 

Działalność 
badawczo-
rozwojowa 

Działania 
powdrożeniowe 

Faza 
inwestycyjna 
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Start-up 

Starter 
 

Fundusz Pożyczkowy 
Innowacji 

Biznest 
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Pożyczka 

200 000 – 2 000 000  

MŚP  
nienotowane na giełdzie,  

prowadzące działalność krócej niż 7 lat  
od pierwszej sprzedaży produktu / usługi 

Inwestycja kapitałowa 

200 000 – 3 000 000  

Inwestycja kapitałowa 

200 000 – 4 000 000  

Kosztami kwalifikowalnymi są wszystkie wydatki związane z rozwojem start-upu. 

Mikro i małe firmy 

w formie spółki kapitałowej 
posiadający umowę z 

inwestorem kapitałowym 



Szczegółowe informacje 

Obszar Źródło wsparcia Instytucja wdrażająca 

Start-up 

Działanie 3.1.1 PO IR - 
Starter 
 
Działanie 3.1.2 PO IR - 
Biznest 
 
Działanie 3.1.1 PO IR – 
Fundusz Pożyczkowy 
Innowacji 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
http://www.parp.gov.pl/ 
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Działalność B+R 

1) Zakup usług od jednostek naukowych 

2) Prowadzenie projektów B+R 

3) Tworzenie centrów badawczych 

Działalność 
badawczo-
rozwojowa 

Start-up Przygotowanie 
do wdrożenia 

Działania 
powdrożeniowe 

Faza 
inwestycyjna 
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1. Zakup usług od jednostek naukowych 
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• Beneficjenci: tylko mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa 

• Opracowanie nowych lub znacząco 
ulepszonych produktów, technologii, usług 

• Opracowanie nowego projektu 
wzorniczego 

Czynniki sukcesu: 

• Innowacyjność (skala krajowa) 

• Możliwość wdrożenia wyników na rynek 

• Zaangażowanie finalnych użytkowników 
w proces testowania produktu, 
technologii, usługi 

- 70% - średnie przedsiębiorstwa 

- 80% - małe i mikro przedsiębiorstwa 

• Koszty kwalifikowane na projekt: 

- > 60 000 PLN 

- < 400 000 PLN 

• Rodzaj kosztów: usługa B+R lub projekt 
wzorniczy - zakupione od jednostki 
naukowej 

Dofinansowanie 



9 

W B+R opłaca się inwestować 
 

Raport z wynikami badania do 
pobrania na: www.ncbr.gov.pl  

16,62% 
9,74% 

2008 r. 2014r. 

Przychody osiągane na wynikach działalności 
B+R są coraz bardziej widoczne w strukturze 
przychodów operacyjnych przedsiębiorstw. 

powyżej 100% 
11% odpowiedzi 

50 - 100% 
15% odpowiedzi 

20 - 50% 
22% odpowiedzi 11 - 20% 

24% odpowiedzi 

0 - 10% 
28% odpowiedzi 

Minimalna, satysfakcjonująca stopa 
zwrotu z projektu B+R w okresie 5 lat 
od wdrożenia wyników 

http://www.ncbr.gov.pl/


2. Prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych 

Opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego 
produktu, procesu lub usługi 

Projekt B+R 
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Prace rozwojowe [PR] 
 

Łączenie i wykorzystywanie dostępnej wiedzy.  
Obejmują także instalacje pilotażowe i demonstracyjne, 

budowanie prototypów. Wynikiem jest produkt, 
technologia lub usługa gotowe do komercjalizacji 

Badania przemysłowe [BP] 
 

Uzyskanie nowej wiedzy,  
w celu opracowywania nowych lub znacząco 

ulepszonych produktów, procesów i usług 

i/ lub 



Poziom dofinansowania zależy od wielkości 
przedsiębiorstwa i rodzaju prowadzonych badań: 

Premia +15% 

Jeśli spełnienie 1 z warunków: 

- Efektywna współpraca z 
przedsiębiorstwami z sektora MSP lub 
organizacjami prowadzącymi badania 

- Szerokie rozpowszechnianie wyników 
badań 

Poziom dofinansowania nie może przekroczyć 
80% przy uwzględnieniu premii 
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70% 45% 

BP PR 

Małe przedsiębiorstwo 

Średnie przedsiębiorstwo 

Duże przedsiębiorstwo 

35% 

25% 

60% 

50% 

2. Prowadzenie projektów  
badawczo-rozwojowych 

Też duże firmy 



2. Prowadzenie projektów  
badawczo-rozwojowych 

Amortyzacja środków trwałych w projekcie  

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych 

Podwykonawstwo (ograniczenia wartościowe i podmiotowe) 

Materiały i surowce wykorzystywane w badaniach 

Koszty zatrudnienia personelu badawczego 

Koszty kwalifikowane do dotacji 
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2. Prowadzenie projektów badawczo - rozwojowych 
– czynniki sukcesu 

Innowacja w skali  
kraju / świata 
 

Potencjał komercjalizacyjny i 
opłacalność wdrożenia 

Brak barier 
Uregulowane kwestie związane z 
własnością intelektualną 

Kadra i zasoby  
gwarantujące sukces projektu 

Realizacja założonych działań 

Zapewnienie wdrożenia  
wyników projektu 



3. Tworzenie / rozbudowa centrów  
badawczo-rozwojowych  
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Nieruchomości 
i roboty budowlane 

Środki trwałe 
Wartości 
niemat. i prawne 

Projekty inwestycyjne polegające na utworzeniu lub rozbudowie 
centrów/działów badawczo-rozwojowych 

Prowadzenie 
badań na potrzeby 
własne lub 
podmiotów z grupy 
kapitałowej 

Prowadzenie 
badań dla 
podmiotów 
zewnętrznych 



35% 

15 - 35% 

50% 

25% 

35% 

35% 

35% 

35% 

35% 
35% 

35% 

25% 

25% 

50% 

50% 

50% 

Przykład: 

Małe 
przedsiębiorstwo  
w woj. lubelskim 

70% 

lubelskie 

Premia % 

Średnie przedsiębiorstwo 

Małe przedsiębiorstwo 

+10% 
+20% 

Poziom dofinansowania zależy od 
lokalizacji projektu i wielkości firmy - 
Mapa pomocy regionalnej. 
Maksymalnie do 70%. 

3. Tworzenie / rozbudowa centrów  

badawczo-rozwojowych  
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3. Tworzenie/rozbudowa centrów badawczo-
rozwojowych – czynniki sukcesu 

Ambitna agenda badawcza 

Wysoki udział nakładów B+R  
w nakładach inwestycyjnych 

 

Nowe miejsca pracy dla 
pracowników B+R 

Status MŚP 

Współpraca z jednostkami naukowymi 

Członkostwo w  
Krajowym Klastrze Kluczowym 
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Szczegółowe informacje 

Obszar Źródło wsparcia Instytucja wdrażająca 

1. Zakup usług 
badawczych 

Działanie 2.3.2 PO IR – Bon na 
innowacje 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
http://www.parp.gov.pl/ 

2. Prowadzenie 
projektów B+R 

Działanie 1.1.1 PO IR – Szybka 
Ścieżka 
Działanie 1.1.2 PO IR - 
Demonstrator 
Działanie 1.2 PO IR – Programy 
sektorowe 
Działanie 4.1.4 PO IR – Projekty 
aplikacyjne 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
http://www.ncbir.pl/ 

3. Tworzenie/ 
rozbudowa 
centrów B+R 

Działanie 2.1 PO IR 
Ministerstwo Rozwoju 
http://www.poir.gov.pl/ 
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Przygotowanie do wdrożenia 

Start-up Działalność 
badawczo-
rozwojowa 

Działania 
powdrożeniowe 

Faza 
inwestycyjna 

1) Wspieranie transferu technologii 

2) Usługi instytucji otoczenia biznesu 

3) Ochrona własności przemysłowej 

Przygotowanie 
do wdrożenia 
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Przygotowanie do wdrożenia 
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Ochrona własności przemysłowej 50% 
Usługi doradcze 

Opłaty i tłumaczenia 

50% - 70% 
Proinnowacyjne usługi doradcze 
świadczone przez akredytowane 
Instytucje Otoczenia biznesu (IOB) 

Usługi doradcze i 
szkoleniowe – transfer 

wiedzy 

Wsparcie transferu technologii 
Mapa pomocy 
regionalnej – 

max. 70% 

Zakup technologii lub 
wiedzy technicznej 

Beneficjenci: tylko mikro, małe i 
średnie przedsiębiorstwa 

Wsparcie w fazie przygotowania 
do wdrożenia  Dofinansowanie Koszty 



Szczegółowe informacje 

Obszar Źródło wsparcia Instytucja wdrażająca 

1. Ochrona własności 
przemysłowej 

Działanie 2.3.4 PO IR 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
http://www.parp.gov.pl/ 

2. Proinnowacyjne usługi 
doradcze świadczone przez 
IOB 

Działanie 2.3.1 PO IR 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
http://www.parp.gov.pl/ 

3. Wsparcie transferu 
technologii 

Działanie 2.2 PO IR 
Agencja Rozwoju Przemysłu 
http://www.arp.pl/ 
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Faza inwestycyjna 

Start-up Działalność 
badawczo-
rozwojowa 

Działania 
powdrożeniowe 

1) Badania na rynek 

2) Kredyt na innowacje technologiczne 

3) Fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw  

Faza 
inwestycyjna 

Przygotowanie 
do wdrożenia 
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1. Badania na rynek 

Inwestycja Mapa pomocy regionalnej – max 70% 

Komponent badawczy  
(prace rozwojowe) 

35% - 45% 
 (wielkość przedsiębiorstwa) 

Doradztwo 50% 

22 

Dofinansowanie 
Uruchomienie produkcji na 

podstawie wyników prac B+R 



1. Badania na rynek 

Projekty inwestycyjne polegające na wdrożeniu na rynek  
nowych produktów lub usług 
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Wartości 
niemat. i prawne 

Środki trwałe 
Nieruchomości 
i roboty budowlane 

Wprowadzenie na rynek nowego, 
produktu, usługi lub technologii 



1. Badania na rynek – czynniki sukcesu 

Posiadanie wyników prac B+R 

Przygotowanie  
do realizacji Projektu 

(np. harmonogram, zarządzanie) 

Potencjał rynkowy produktu 

Innowacyjność produktu 
(co najmniej krajowa)  

i potencjał do dalszego rozwoju 
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2. Kredyt na innowacje technologiczne 

• Nieruchomości, materiały i roboty budowlane 

• Środki trwałe, ich montaż i uruchomienie 

• Wartości niematerialne i prawne 
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Dofinansowanie Koszty kwalifikowane 

Wdrożenie innowacyjnej własnej bądź zakupionej technologii  

INWESTYCJA 

• Maksymalnie – 6 mln PLN 

• Dofinansowanie w formie spłaty części 
kredytu komercyjnego 

• Inwestycja - Mapa pomocy regionalnej 
(max 70%) 

• Ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne 
DORADZTWO 

• Dofinansowanie 50% 



2. Kredyt na innowacje technologiczne – czynniki 
sukcesu 

Wdrożenie innowacyjnej technologii 
(co najmniej w skali kraju) 

Technologia w postaci np.  
praw własności przemysłowej, 

wyników prac B+R  

Potencjał rynkowy rezultatu projektu 
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Gotowość do realizacji Projektu 



Finansowanie 
Projekty polegające na wdrażaniu 

innowacji o charakterze 

3. Fundusz gwarancyjny 

Produktowym / usługowym 

Technologicznym / procesowym 

Marketingowym 

Organizacyjnym 

1. Forma  – gwarancja kredytu 

2. Gwarancja do 80% kapitału kredytu 

3. Max. 10 mln PLN 

4. Koszty kwalifikowane – koszty 
inwestycyjne 

5. Okres gwarancji – 20 lat 

6. Ciągły nabór wniosków Wykorzystanie innowacyjnych własnych lub 
nabytych rozwiązań 

27 



Szczegółowe informacje 

Obszar Źródło wsparcia Instytucja wdrażająca 

1. Wdrożenie wyników prac 
B+R 

Działanie 3.2.1 PO IR - 
Badania na rynek 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
http://www.parp.gov.pl/ 

2. Wdrażanie innowacji 
technologicznych 

Działanie 3.2.2 PO IR – 
Kredyt na innowacje 
technologiczne 

Bank Gospodarstwa Krajowego 
https://www.bgk.pl/ 

3. Wdrażanie innowacji 
przez MSP 

Działanie 3.2.3 PO IR  - 
Fundusz gwarancyjny 
wsparcia innowacyjnych 
przedsiębiorstw  

Bank Gospodarstwa Krajowego 
https://www.bgk.pl/ 
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Działania powdrożeniowe 

Start-up Działalność 
badawczo-
rozwojowa 

1) Promocja polskich marek produktowych 

2) Dostęp do rynku kapitałowego 

Działania 
powdrożeniowe 

Faza 
inwestycyjna 

Przygotowanie 
do wdrożenia 
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Działania powdrożeniowe 

• Nawiązywanie kontaktów z 
zagranicznymi kontrahentami i 
inwestorami 

• Poszerzenie rynków zbytu 

• Poziom dofinansowania: 50% lub 
85%  

• Dofinansowanie kosztów 
przygotowania spółki do debiutu na 
giełdzie lub emisji obligacji 

• Poziom dofinansowania - 50% 

Promocja polskich marek 
produktowych 

Wsparcie w dostępie do rynku 
kapitałowego 

Wsparcie przeznaczone tylko dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców 

Preferowane projekty o najwyższym 
potencjale innowacyjnym i B+R 

Współpraca z autoryzowanymi 
doradcami posiadającymi odpowiednie 

uprawnienia 
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Szczegółowe informacje 

Obszar Źródło wsparcia Instytucja wdrażająca 

1. Promocja polskich marek 
produktowych 

Działanie 3.3.3 PO IR –  

Go to Brand 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
http://www.parp.gov.pl/ 

2. Wsparcie w dostępie do 
rynku kapitałowego 

Działanie 3.1.5 PO IR –  

4 Stock 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
http://www.parp.gov.pl/ 
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Warto pamiętać! 

 Kiedy? 
Sprawdzaj dostępne konkursy, aby nie przeoczyć żadnej okazji do pozyskania wsparcia – 
niektóre będą miały nabór ciągły, ale część z nich określi okienko czasowe, kiedy należy 
złożyć wniosek.  

Po pierwsze, wniosek!   
Możesz otrzymać dofinansowanie jedynie na projekty, których realizacja nie została 
rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. 
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Na co zwracać uwagę?   
Szukając dla siebie dofinansowania przede wszystkim sprawdź typy 
kwalifikujących się projektów, kryteria oraz koszty kwalifikujące się do 
wsparcia. 

 
Teraz rozumiem! 

Przygotowanie 
do wdrożenia 

Działalność 
badawczo-
rozwojowa 

Start-up Działania 
powdrożeniowe 

Faza 
inwestycyjna 
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Kto pyta, nie błądzi! 
Odpowiedzi na wszystkie pytania możesz uzyskać dzisiaj na stoiskach, a 
później w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich  (PIFE) oraz 
poszczególnych instytucjach. 
 
Główna strona Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: 

www.poir.gov.pl 
 
Informacje na temat oferty Funduszy Europejskich w tym wyszukiwarka 
dotacji oraz adresy Punktów Informacyjnych FE 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

http://www.poir.gov.pl/

