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I Informacje na temat Priorytetów i Działań 
 

 

 

Priorytet FENG.01 Wsparcie dla przedsiębiorców 

 

Instytucja Zarządzająca 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Wsparcia 

Innowacji i Rozwoju 

Fundusz 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Cel Polityki 

CP1 - Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej 

i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej 

Miejsce realizacji 

ŚLĄSKIE, ŁÓDZKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE, Warszawski stołeczny, 

WIELKOPOLSKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE, POMORSKIE, PODKARPACKIE, 

DOLNOŚLĄSKIE, OPOLSKIE, Mazowiecki regionalny, MAŁOPOLSKIE, LUBUSKIE, 

LUBELSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, PODLASKIE 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

5 467 426 595,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

4 358 000 000,00 
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Działanie FENG.01.01 Ścieżka SMART 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.I - Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz 

wykorzystywanie zaawansowanych technologii 

Instytucja Pośrednicząca 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

5 467 426 595,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

4 358 000 000,00 

Zakres interwencji 

009 - Działania badawcze i innowacyjne w mikroprzedsiębiorstwach, w tym 

tworzenie sieci kontaktów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace 

rozwojowe, studia wykonalności), 010 - Działania badawcze i innowacyjne w MŚP, 

w tym tworzenie sieci kontaktów, 011 - Działania badawcze i innowacyjne w 

dużych przedsiębiorstwach, w tym tworzenie sieci kontaktów, 029 - Procesy 

badawcze i innowacyjne, transfer technologii i współpraca między 

przedsiębiorstwami, organizacjami badawczymi i uczelniami wyższymi, 

koncentrujące się na gospodarce niskoemisyjnej, odporności i przystosowaniu się 

do zmian klimatu, 030 - Procesy badawcze i innowacyjne, transfer technologii i 

współpraca między przedsiębiorstwami koncentrujące się na gospodarce o obiegu 

zamkniętym 

Opis działania 

Celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i 

innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez realizację prac B+R, wdrożenie innowacji, 
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w powiązaniu z dostosowaniem działalności przedsiębiorstw do wyzwań 

wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie oraz związanych z cyfryzacją, 

rozwojem infrastruktury badawczej, internacjonalizacją działalności, a także 

wzrostem kompetencji kadr.   

Ze wsparcia mogą korzystać: 

- mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa oraz konsorcja tych podmiotów, które 

aplikują do PARP  

- duże przedsiębiorstwa, konsorcja dużych przedsiębiorstw, a także konsorcja 

przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP oraz przedsiębiorstw (innych niż MŚP oraz 

MŚP)  z organizacjami badawczymi lub organizacjami pozarządowymi, które 

aplikują do NCBR. 

W ramach działania udzielane jest kompleksowe wsparcie projektów 

obejmujących następujące moduły: B+R, wdrożenie innowacji, infrastruktura B+R, 

cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, kompetencje.  

W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie 

obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z modułów: B+R lub wdrożenie 

innowacji. W przypadku dużych przedsiębiorców projekt musi obejmować co 

najmniej moduł B+R. Pozostałe moduły mają charakter fakultatywny. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

80 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

80 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
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de minimis, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

W przygotowaniu, Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

7 listopada 2022 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie 

dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2510) 

Uproszczone metody rozliczania 

stawka jednostkowa w oparciu o metodykę IZ [art. 53(3)(a) CPR], stawka 

jednostkowa w oparciu o analizą porównawczą (inne polityki UE) [art. 53(3)(c) 

CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Przedsiębiorstwa, Partnerstwa 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Duże przedsiębiorstwa, MŚP, Konsorcja naukowo-przemysłowe 
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Grupa docelowa 

przedsiębiorstwa (w tym MŚP), organizacje i instytuty badawcze, organizacje 

pozarządowe, uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Małe, Small mid caps, Mikro, Duże, Mid caps, Średnie 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO164 - Liczba imprez targowo-wystawienniczych, w których beneficjent 

brał udział jako wystawca 

WLWK-PLRO009 - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakresie 

technologii cyfrowych 

WLWK-PLRO006 - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakresie 

transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju 

WLWK-PLRO162 - Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji 

działalności 

WLWK-PLRO159 - Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie realizacji prac B+R  

WLWK-PLRO004 - Liczba wspartych dużych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO005 - Liczba wspartych laboratoriów badawczych 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 

WLWK-RCO006 - Naukowcy pracujący we wspieranych obiektach badawczych 
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WLWK-RCO008 - Nominalna wartość sprzętu na potrzeby badań naukowych i 

innowacji 

WLWK-RCO005 - Nowe przedsiębiorstwa objęte wsparciem 

WLWK-RCO007 - Organizacje badawcze uczestniczące we wspólnych projektach 

badawczych 

WLWK-RCO002 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

WLWK-RCO010 - Przedsiębiorstwa współpracujące z organizacjami badawczymi 

PROG-FENGO-003 - Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia 

wyników prac B+R 

PROG-FENGO-002 - Przedsiębiorstwa inwestujące w umiejętności w zakresie 

inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR002 - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: 

dotacje, instrumenty finansowe) 

WLWK-PLRR051 - Liczba przedsięwzięć proekologicznych 

WLWK-PLRR006 - Liczba wdrożonych wyników prac B+R 

WLWK-PLRR029 - Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 

WLWK-PLRR028 - Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 

WLWK-RCR003 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje 

produktowe lub procesowe 

WLWK-RCR102 - Miejsca pracy dla naukowców utworzone we wspieranych 

jednostkach 

WLWK-RCR001 - Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach 
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WLWK-RCR005 - MŚP wprowadzające innowacje wewnątrz przedsiębiorstwa 

WLWK-PLRR058 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności:  inne) 

WLWK-PLRR056 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności:  przedsiębiorczość) 

WLWK-PLRR057 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: ekologiczne) 

WLWK-PLRR054 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: techniczne) 

WLWK-RCR098 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: techniczne, zarzadzanie, 

przedsiębiorczość, ekologiczne, inne) 

WLWK-PLRR055 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: zarządzanie) 

WLWK-PLRR033 - Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych 

produktów/usług 

WLWK-RCR007 - Wnioski w zakresie znaków towarowych oraz wzorów 

WLWK-RCR006 - Złożone wnioski patentowe 

PROG-FENGR-003 - Przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje produktowe lub 

procesowe  
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PROG-FENGR-001 - Przychody ze sprzedaży poza terytorium RP produktów 

będących przedmiotem projektu  

PROG-FENGR-006 - Przychód z wdrożonych wyników prac B+R 

 

Priorytet FENG.02 Środowisko sprzyjające innowacjom 

 

Instytucja Zarządzająca 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Wsparcia 

Innowacji i Rozwoju 

Fundusz 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Cel Polityki 

CP1 - Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej 

i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej 

Miejsce realizacji 

PODLASKIE, ŁÓDZKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE, Warszawski stołeczny, 

WIELKOPOLSKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE, POMORSKIE, DOLNOŚLĄSKIE, 

ŚWIĘTOKRZYSKIE, OPOLSKIE, Mazowiecki regionalny, MAŁOPOLSKIE, LUBUSKIE, 

LUBELSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE, ŚLĄSKIE, PODKARPACKIE 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

3 331 864 961,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

2 655 777 310,00 
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Działanie FENG.02.01 Międzynarodowe Agendy Badawcze 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.I - Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz 

wykorzystywanie zaawansowanych technologii 

Instytucja Pośrednicząca 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

100 000 000,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

100 000 000,00 

Zakres interwencji 

012 - Działania badawcze i innowacyjne w publicznych organizacjach badawczych, 

instytucjach szkolnictwa wyższego i ośrodkach kompetencji, w tym tworzenie sieci 

kontaktów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, studia 

wykonalności) 

Opis działania 

W ramach projektów MAB wspierane jest powstanie lub rozwój 

wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej zespołów i organizacji 

badawczych, w których możliwe będzie osiągnięcie doskonałości naukowej i 

międzynarodowej konkurencyjności badań.  

Wsparcie służyć ma wdrożeniu w Polsce najlepszych światowych praktyk w 

zakresie: prowadzenia badań naukowych na najwyższym poziomie, 

identyfikowania programów i tematów badawczych, polityki personalnej; 

zarządzania pracami B+R i komercjalizacji wyników prac B+R. Ponadto, w tym 

działaniu, na zasadzie reguł przewidzianych w regulaminie konkursu, zapewnione 
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może być wsparcie komplementarne dla projektów wyłonionych w ramach 

konkursów Horyzontu Europa w obszarze „Widening participation – teaming for 

excellence (ToE)”oraz ewentualnie wybranych projektów otrzymujących Seal of 

excellence w programie ToE. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

100 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Nie dotyczy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR], do 40% stawka ryczałtowa na koszty projektu inne 

niż koszty personelu (podstawa wyliczania: koszty bezpośrednie personelu) [art. 

56 CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

0 
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Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje nauki i edukacji 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Organizacje badawcze 

Grupa docelowa 

uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, organizacje i 

instytuty badawcze 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO007 - Liczba realizowanych projektów B+R 

WLWK-RCO006 - Naukowcy pracujący we wspieranych obiektach badawczych 

WLWK-RCO008 - Nominalna wartość sprzętu na potrzeby badań naukowych i 

innowacji 

WLWK-RCO010 - Przedsiębiorstwa współpracujące z organizacjami badawczymi 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR008 - Publikacje w ramach wspieranych projektów 

WLWK-RCR006 - Złożone wnioski patentowe 
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Działanie FENG.02.02 First Team 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.I - Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz 

wykorzystywanie zaawansowanych technologii 

Instytucja Pośrednicząca 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

57 000 000,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

57 000 000,00 

Zakres interwencji 

012 - Działania badawcze i innowacyjne w publicznych organizacjach badawczych, 

instytucjach szkolnictwa wyższego i ośrodkach kompetencji, w tym tworzenie sieci 

kontaktów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, studia 

wykonalności) 

Opis działania 

Celem First Team jest przyciągnięcie do pracy w polskich organizacjach 

badawczych najlepszych początkujących badaczy z całego świata (w tym polskiego 

pochodzenia z zagranicy) oraz stworzenie szansy dla młodych doktorów w kraju na 

założenie zespołu  badawczego, osiągnięcie samodzielności naukowej oraz 

rozwoju naukowej współpracy międzynarodowej lub nawiązania współpracy z 

podmiotem/ami gospodarczymi działającymi w Polsce.  
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Program ma przyczynić się także do zwiększenia konkurencyjności polskich 

wniosków składanych do konkursów ERC Starting Grant lub Consolidator Grant (w 

Horyzoncie Europa).  

Projekty zgłaszane do konkursu ukierunkowane są na współpracę z gospodarką, a 

działanie będzie przyczyniało się do budowy wizerunku Polski, jako kraju 

promującego młodych badaczy w osiąganiu samodzielności naukowej i 

zapewniającego im rozwój i atrakcyjne miejsca pracy. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

100 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Sposób wyboru projektów 
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Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje nauki i edukacji 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Organizacje badawcze, Jednostki naukowe, Uczelnie wyższe 

Grupa docelowa 

uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, organizacje i 

instytuty badawcze 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO007 - Liczba realizowanych projektów B+R 

WLWK-RCO006 - Naukowcy pracujący we wspieranych obiektach badawczych 

WLWK-RCO008 - Nominalna wartość sprzętu na potrzeby badań naukowych i 

innowacji 

WLWK-RCO007 - Organizacje badawcze uczestniczące we wspólnych projektach 

badawczych 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR008 - Publikacje w ramach wspieranych projektów 

WLWK-RCR006 - Złożone wnioski patentowe 
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Działanie FENG.02.03 Team Net 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.I - Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz 

wykorzystywanie zaawansowanych technologii 

Instytucja Pośrednicząca 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

40 000 000,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

40 000 000,00 

Zakres interwencji 

012 - Działania badawcze i innowacyjne w publicznych organizacjach badawczych, 

instytucjach szkolnictwa wyższego i ośrodkach kompetencji, w tym tworzenie sieci 

kontaktów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, studia 

wykonalności) 

Opis działania 

Team Net dotyczy współpracy najlepszych zespołów badawczych w wybranych 

obszarach strategicznych. 

Celem konkursu jest wyselekcjonowanie i wsparcie konsorcjów, które poprowadzą 

działalność naukową w tematyce Zdrowia, Środowiska i Przemysłu 4.0 

zdefiniowanych jako obszary o strategicznym znaczeniu gospodarczym i 

odznaczające się wybitnym potencjałem naukowym w Polsce (konkurs Top-down).  
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Konsorcja ukierunkowane są na prace B+R oraz efektywny transfer wiedzy i 

technologii (w formie licencji, zakładania spin-off’ów bądź sprzedaży własności 

intelektualnej).  

Wsparcie ma przyczynić się do rozwoju innowacyjnych technologii, usług lub 

produktów powstałych we współpracy między zespołami działającymi w różnych 

organizacjach w Polsce i ich efektywny transfer do gospodarki.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

100 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 40% stawka ryczałtowa na koszty projektu inne niż koszty personelu (podstawa 

wyliczania: koszty bezpośrednie personelu) [art. 56 CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Sposób wyboru projektów 
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Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje nauki i edukacji 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Organizacje badawcze, Jednostki naukowe, Uczelnie wyższe 

Grupa docelowa 

uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, organizacje i 

instytuty badawcze 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO007 - Liczba realizowanych projektów B+R 

WLWK-RCO007 - Organizacje badawcze uczestniczące we wspólnych projektach 

badawczych 

WLWK-RCO010 - Przedsiębiorstwa współpracujące z organizacjami badawczymi 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR008 - Publikacje w ramach wspieranych projektów 

WLWK-RCR006 - Złożone wnioski patentowe 
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Działanie FENG.02.04 Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej 

Gospodarki 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.I - Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz 

wykorzystywanie zaawansowanych technologii 

Instytucja Pośrednicząca 

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

630 400 358,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

520 000 000,00 

Zakres interwencji 

008 - Inwestycje w wartości niematerialne i prawne w publicznych organizacjach 

badawczych i instytucjach szkolnictwa wyższego bezpośrednio związane z 

działaniami badawczymi i innowacyjnymi, 004 - Inwestycje w środki trwałe, w tym 

infrastrukturę badawczą, w publicznych organizacjach badawczych i instytucjach 

szkolnictwa wyższego bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i 

innowacyjnymi 

Opis działania 

Celem działania jest rozwój organizacji badawczych poprzez wsparcie wybranych 

przedsięwzięć dotyczących publicznej infrastruktury badawczej wraz z 

obowiązkowym komponentem dotyczącym wzmocnienia kompetencji kadry 

naukowej i badawczej w obszarze wykorzystania infrastruktury, komercjalizacji 

wyników prac B+R, transferu technologii i zarządzania innowacjami.  
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Wsparcie będzie udzielone pod warunkiem zapewnienia skutecznego dostępu dla 

przedsiębiorstw i innych zainteresowanych podmiotów do wspartej infrastruktury 

badawczej na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach. 

 

Działanie jest kierowane do wybranych przedsięwzięć instytucji o charakterze 

sieciowym składających się z organizacji badawczych oraz przedsięwzięć 

znajdujących się na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

W przygotowaniu 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 
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0 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje nauki i edukacji 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Organizacje badawcze 

Grupa docelowa 

organizacje i instytuty badawcze, uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO005 - Liczba wspartych laboratoriów badawczych 

WLWK-RCO008 - Nominalna wartość sprzętu na potrzeby badań naukowych i 

innowacji 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR102 - Miejsca pracy dla naukowców utworzone we wspieranych 

jednostkach 
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Działanie FENG.02.05 Science4Business - Nauka dla biznesu 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.I - Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz 

wykorzystywanie zaawansowanych technologii 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

33 000 000,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

33 000 000,00 

Zakres interwencji 

028 - Transfer technologii i współpraca między przedsiębiorstwami, organizacjami 

badawczymi i sektorem szkolnictwa wyższego 

Opis działania 

Głównym celem projektu będzie zwiększenie efektywności działań Centrów 

Transferu Technologii i Spółek Celowych należących do organizacji badawczych w 

zakresie współpracy z biznesem, w tym poprzez komercjalizację wyników prac 

B+R.  

Zakres projektu będzie obejmował zarówno podnoszenie kwalifikacji kadr 

zajmujących się komercjalizacją wyników prac B+R, jak również wsparcie działań 

podejmowanych przez organizację badawcze prowadzących do skutecznego 

wprowadzenia do gospodarki wypracowanych rozwiązań. 

Działania te będą obejmowały mapowanie potencjału organizacji badawczych, 

przygotowanie oraz marketing oferty badawczej i technologicznej, a także 

prowadzenie prac przedwdrożeniowych dla rozwijanych w organizacjach 

badawczych technologii. Szczególne wsparcie zostanie też skierowane do 
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zespołów badawczych zainteresowanych komercjalizacją technologii poprzez 

założenie spółki typu spin-off. 

Dodatkowo, w ramach projektu zostanie stworzony Portal z ofertą technologiczną, 

usługową i infrastrukturalną wszystkich jednostek naukowych w Polsce, 

skierowany do przedsiębiorców. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

100 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

Brak 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 
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Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Administracja rządowa 

Grupa docelowa 

organizacje i instytuty badawcze, uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO007 - Liczba realizowanych projektów B+R 

PROG-FENGO-001 - Liczba wspartych Centrów Transferu Technologii 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR006 - Złożone wnioski patentowe 

 

Działanie FENG.02.06 PRIME 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.I - Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz 

wykorzystywanie zaawansowanych technologii 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 
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33 000 000,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

33 000 000,00 

Zakres interwencji 

025 - Inkubatory przedsiębiorczości, wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i 

spin-out i przedsiębiorstw typu start-up 

Opis działania 

Projekt dotyczy podnoszenia kompetencji biznesowych zespołów badawczych w 

organizacjach badawczych, zainteresowanych komercjalizacją swoich osiągnięć 

naukowych oraz weryfikacja ich zgodności z potrzebami rynku. 

Głównym celem projektu jest efektywna komercjalizacja wyników prac B+R 

powstałych w wyselekcjonowanych projektach prowadzonych w organizacjach 

badawczych. W ramach projektu dokonuje się wyboru najkorzystniejszej ścieżki 

komercjalizacji wynalazku (np. założenie i rozwój spółki, udzielenie licencji na 

korzystanie z wynalazku, sprzedaż praw do wynalazku). Wsparcie udzielane jest 

zespołom zamierzającym założyć i rozwijać spółki oraz dla nowopowstałych spin-

offów.  

Projekt realizowany jest na zasadzie projektu grantowego mając na celu 

postępującą selekcję projektów gotowych do zrealizowania fazy startupu lub innej 

formy wdrożenia wyników.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

100 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 
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Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Nie dotyczy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 40% stawka ryczałtowa na koszty projektu inne niż koszty personelu (podstawa 

wyliczania: koszty bezpośrednie personelu) [art. 56 CPR], stawka ryczałtowa w 

oparciu o metodykę IZ [art. 53(3)(a) CPR], stawka jednostkowa (stawka godzinowa 

personelu projektu) [art. 55(2-5) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Organizacje pozarządowe 

Grupa docelowa 
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uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, organizacje i 

instytuty badawcze 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 

WLWK-RCO005 - Nowe przedsiębiorstwa objęte wsparciem 

WLWK-RCO002 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

WLWK-RCO004 - Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR017 - Nowe przedsiębiorstwa utrzymujące się na rynku 

 

Działanie FENG.02.07 Proof of Concept 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.I - Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz 

wykorzystywanie zaawansowanych technologii 

Instytucja Pośrednicząca 
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Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

23 000 000,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

23 000 000,00 

Zakres interwencji 

012 - Działania badawcze i innowacyjne w publicznych organizacjach badawczych, 

instytucjach szkolnictwa wyższego i ośrodkach kompetencji, w tym tworzenie sieci 

kontaktów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, studia 

wykonalności) 

Opis działania 

W ramach działania wspierane są projekty dotyczące prac B+R prowadzone przez 

naukowców i ich zespoły. Celem tych projektów jest weryfikacja hipotez 

badawczych i potencjału wdrożeniowego wyników uzyskanych w toku realizacji 

innych projektów pod kątem zastosowania ich w praktyce, efektywnego transferu 

wiedzy, bądź założenia spółki technologicznej. Przedmiotem projektu 

realizowanego w ramach działania Proof of Concept (PoC) powinny być celowane 

prace B+R, które zostały zaprojektowane w wyniku dialogu z rynkiem, który 

umożliwi ich komercyjne wykorzystanie w konkretnym celu.  

Konkurs będzie dedykowany tym naukowcom i ich zespołom, którzy posiadają 

wyniki prac badawczych wygenerowane podczas realizacji wcześniejszych 

projektów.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

100 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 
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100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje nauki i edukacji 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Organizacje badawcze, Jednostki naukowe, Uczelnie wyższe 

Grupa docelowa 

uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, organizacje i 

instytuty badawcze 
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Kryteria wyboru projektów 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO007 - Liczba realizowanych projektów B+R 

WLWK-RCO010 - Przedsiębiorstwa współpracujące z organizacjami badawczymi 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR008 - Publikacje w ramach wspieranych projektów 

WLWK-RCR006 - Złożone wnioski patentowe 

 

Działanie FENG.02.08 BRIdge Up 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.I - Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz 

wykorzystywanie zaawansowanych technologii 

Instytucja Pośrednicząca 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

125 000 000,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

100 000 000,00 

Zakres interwencji 

010 - Działania badawcze i innowacyjne w MŚP, w tym tworzenie sieci kontaktów 



34 

Opis działania 

Celem instrumentu jest wsparcie projektów B+R realizowanych przez 

nowopowstałe spółki technologiczne: Start-upy, w tym m.in. w szczególności spin-

offy wywodzące się z jednostek naukowych oraz założonych przez naukowców 

chcących w przyszłości komercjalizować swoje wynalazki/technologie/wyniki 

prowadzonych badań, a także z sektora przedsiębiorstw. Nowopowstałe spółki 

realizujące prace o charakterze badawczo-rozwojowym, mające na celu 

wprowadzenie do działalności gospodarczej innowacyjnego produktu lub usługi, ze 

względu na wysokie ryzyko związane z wczesną fazą rozwoju oraz brakiem 

przynoszenia zysków z działalności, brakiem doświadczenia w zakresie 

prowadzenia działalności, napotykają trudności z uzyskaniem finansowania swojej 

działalności innowacyjnej. Instrument realizowany jest na zasadzie projektu 

grantowego.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

80 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

80 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

W przygotowaniu 

Uproszczone metody rozliczania 

Brak 
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Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje wspierające biznes 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Instytucje otoczenia biznesu 

Grupa docelowa 

przedsiębiorstwa (w tym MŚP) 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO006 - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakresie 

transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 
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WLWK-RCO005 - Nowe przedsiębiorstwa objęte wsparciem 

WLWK-RCO002 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR002 - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: 

dotacje, instrumenty finansowe) 

WLWK-PLRR051 - Liczba przedsięwzięć proekologicznych 

WLWK-PLRR029 - Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 

WLWK-PLRR028 - Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 

WLWK-PLRR025 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające 

innowacje procesowe 

WLWK-RCR003 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje 

produktowe lub procesowe 

WLWK-PLRR024 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające 

innowacje produktowe 

WLWK-RCR017 - Nowe przedsiębiorstwa utrzymujące się na rynku 

 

Działanie FENG.02.09 Seal of Excellence 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.I - Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz 

wykorzystywanie zaawansowanych technologii 

Instytucja Pośrednicząca 
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Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

42 857 143,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

30 000 000,00 

Zakres interwencji 

010 - Działania badawcze i innowacyjne w MŚP, w tym tworzenie sieci kontaktów 

Opis działania 

Celem działania jest finansowanie projektów badawczo-rozwojowych, którym 

przyznano certyfikat Seal of Excellence w ramach instrumentu EIC Accelerator    

Programu „Horyzont Europa”.  

Instrument skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorstw, których projekty zostały 

pozytywnie ocenione przez KE i otrzymały certyfikat Seal of Excellence, jednak z 

powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania w ramach Programu HE. 

Projekty takie, zgodnie z art. 73 ust. 4 rozporządzenia nr 2021/1060 mogą 

otrzymać bezpośrednie dofinansowanie na poziomie krajowym, bez konieczności 

weryfikacji spełnienia warunków, które zostały już ocenione przez KE w ramach 

Programu HE. 

Działaniami kwalifikowalnymi w ramach objętego pomocą projektu badawczo-

rozwojowego są działania określone jako kwalifikowalne w przepisach Programu 

HE, z wyłączeniem działań wykraczających poza eksperymentalne prace 

rozwojowe 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

70 



38 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

70 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

W przygotowaniu 

Uproszczone metody rozliczania 

Brak 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Przedsiębiorstwa 

Typ beneficjenta – szczegółowy 
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MŚP 

Grupa docelowa 

przedsiębiorstwa (w tym MŚP) 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Mikro, Małe, Średnie 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO009 - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakresie 

technologii cyfrowych 

WLWK-PLRO006 - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakresie 

transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 

WLWK-RCO002 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

WLWK-RCO010 - Przedsiębiorstwa współpracujące z organizacjami badawczymi 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR002 - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: 

dotacje, instrumenty finansowe) 

WLWK-PLRR051 - Liczba przedsięwzięć proekologicznych 



40 

WLWK-PLRR006 - Liczba wdrożonych wyników prac B+R 

WLWK-RCR001 - Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach 

WLWK-RCR006 - Złożone wnioski patentowe 

PROG-FENGR-006 - Przychód z wdrożonych wyników prac B+R 

 

Działanie FENG.02.10 IPCEI 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.I - Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz 

wykorzystywanie zaawansowanych technologii 

Instytucja Pośrednicząca 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

168 356 180,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

133 300 000,00 

Zakres interwencji 

011 - Działania badawcze i innowacyjne w dużych przedsiębiorstwach, w tym 

tworzenie sieci kontaktów, 010 - Działania badawcze i innowacyjne w MŚP, w tym 

tworzenie sieci kontaktów 

Opis działania 

Instrument obejmuje finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw 

uczestniczących w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot 
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Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI) zgodnie z art. 

107 ust. 3 lit. b Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).  

Projekty IPCEI (important projects of common European interest) pozwalają 

polskim przedsiębiorcom gromadzić specjalistyczną wiedzę oraz wpisać się w 

łańcuchy wartości w zakresie przełomowych technologii. Sprzyjają one 

internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw przez możliwość nawiązania bliskiej 

współpracy z przedsiębiorcami z innych krajów UE działających w obszarze 

zaawansowanych technologii. Docelowo pobudzą również eksport produktów 

wysokich technologii. Dzięki temu, że KE akcentuje przy projektach IPCEI 

konieczność zaistnienia efektu rozlania się wiedzy (spillover effects), pomagają 

one udrażniać kanały współpracy pomiędzy dużymi przedsiębiorcami i MŚP oraz 

środowiskiem naukowym. 

Projekty IPCEI posiadają wyraźnie innowacyjny charakter w świetle najnowszych 

osiągnieć w danym sektorze. Obejmują one fazę badań i rozwoju oraz pierwszego 

wdrożenia przemysłowego, wpisując się w łańcuch wartości dla danej technologii. 

Projekty mogą obejmować rozbudowę instalacji pilotażowych lub opracowanie 

całkowicie nowej aparatury i urządzeń w ramach etapu następującego po etapie 

linii pilotażowej (w tym fazę testów), ale nie mogą obejmować produkcji masowej, 

ani działalności komercyjnej. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

100 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 
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W przygotowaniu 

Uproszczone metody rozliczania 

Brak 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Przedsiębiorstwa 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Duże przedsiębiorstwa, MŚP 

Grupa docelowa 

przedsiębiorstwa (w tym MŚP) 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Średnie, Small mid caps, Małe, Duże, Mikro, Mid caps 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 
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Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO009 - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakresie 

technologii cyfrowych 

WLWK-PLRO006 - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakresie 

transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju 

WLWK-PLRO004 - Liczba wspartych dużych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 

WLWK-RCO002 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

WLWK-RCO010 - Przedsiębiorstwa współpracujące z organizacjami badawczymi 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR002 - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: 

dotacje, instrumenty finansowe) 

WLWK-PLRR051 - Liczba przedsięwzięć proekologicznych 

WLWK-PLRR006 - Liczba wdrożonych wyników prac B+R 

WLWK-RCR001 - Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach 

WLWK-RCR006 - Złożone wnioski patentowe 

PROG-FENGR-006 - Przychód z wdrożonych wyników prac B+R 
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Działanie FENG.02.11 Wspólne Przedsięwzięcia Badawcze 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.I - Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz 

wykorzystywanie zaawansowanych technologii 

Instytucja Pośrednicząca 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

34 831 461,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

20 000 000,00 

Zakres interwencji 

010 - Działania badawcze i innowacyjne w MŚP, w tym tworzenie sieci kontaktów, 

012 - Działania badawcze i innowacyjne w publicznych organizacjach badawczych, 

instytucjach szkolnictwa wyższego i ośrodkach kompetencji, w tym tworzenie sieci 

kontaktów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, studia 

wykonalności), 011 - Działania badawcze i innowacyjne w dużych 

przedsiębiorstwach, w tym tworzenie sieci kontaktów 

Opis działania 

 

Celem instrumentu jest ukierunkowanie aktywności przedsiębiorców i konsorcjów 

naukowo-przemysłowych na realizację prac B+R nad rozwiązaniami 

technologicznymi, których potrzeba przeprowadzenia zostanie zdefiniowana przez 

partnerów Wspólnego Przedsięwzięcia Badawczego. Partnerami mogą być 

podmioty prywatne lub publiczne (np. samorządy wojewódzkie). Partnerzy 
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uczestniczą w przygotowaniu agendy badawczej konkursów na finansowanie ww. 

projektów.  

Dofinansowane są projekty, które obejmują badania przemysłowe i/lub prace 

rozwojowe. Uzupełnieniem wsparcia na projekty B+R może być dofinansowanie 

prac przedwdrożeniowych, rozumianych jako działania przygotowawcze do 

wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej.   

W przypadku wspólnych przedsięwzięć z samorządami województw możliwe 

będzie dofinansowanie w ramach projektu również wdrożenia rozwiązania 

technologicznego powstałego w ramach prac B+R. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

80 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

80 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

W przygotowaniu 

Uproszczone metody rozliczania 

do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w oparciu analize porównawczą 

(obliczona zgodnie z art. 67(5)(a) rozp. 1303/2013 - podobieństwo rodzaju 

operacji) [art. 54(c) CPR] 

Forma wsparcia 
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Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Przedsiębiorstwa, Instytucje nauki i edukacji 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

MŚP, Organizacje badawcze, Duże przedsiębiorstwa, Jednostki naukowe, Uczelnie 

wyższe 

Grupa docelowa 

przedsiębiorstwa (w tym MŚP), organizacje i instytuty badawcze 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Średnie, Mikro, Mid caps, Małe, Duże, Small mid caps 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO009 - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakresie 

technologii cyfrowych 
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WLWK-PLRO006 - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakresie 

transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju 

WLWK-PLRO004 - Liczba wspartych dużych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 

WLWK-RCO007 - Organizacje badawcze uczestniczące we wspólnych projektach 

badawczych 

WLWK-RCO002 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

WLWK-RCO010 - Przedsiębiorstwa współpracujące z organizacjami badawczymi 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR002 - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: 

dotacje, instrumenty finansowe) 

WLWK-PLRR051 - Liczba przedsięwzięć proekologicznych 

WLWK-PLRR006 - Liczba wdrożonych wyników prac B+R 

WLWK-RCR102 - Miejsca pracy dla naukowców utworzone we wspieranych 

jednostkach 

WLWK-RCR006 - Złożone wnioski patentowe 

PROG-FENGR-006 - Przychód z wdrożonych wyników prac B+R 

 

Działanie FENG.02.12 Granty na Eurogranty 
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Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.I - Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz 

wykorzystywanie zaawansowanych technologii 

Instytucja Pośrednicząca 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

30 000 000,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

30 000 000,00 

Zakres interwencji 

024 - Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie 

zarządzania, marketingu i projektowania) 

Opis działania 

Celem działania jest wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich 

przedsiębiorców z sektora MŚP oraz organizacji badawczych, poprzez zwiększenie 

udziału tych podmiotów w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez 

Komisję Europejską (niefinansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych), 

zwanych dalej „Programami UE”. 

 

Wsparciem objęte są działania polegające na przygotowaniu projektu 

realizowanego w ramach jednego z Programów UE zarządzanych centralnie. Są to 

działania podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów projektu, 

przygotowaniem, ewentualna korektą i prezentacją tego projektu w ramach oceny 

w jednym z Programów UE. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 



49 

100 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 listopada 2022 r. 

w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy 

finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej 

Gospodarki 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2510) 

Uproszczone metody rozliczania 

kwota ryczałtowa w oparciu o metodykę IZ [art. 53(3)(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 
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Typ beneficjenta – ogólny 

Przedsiębiorstwa, Instytucje nauki i edukacji 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

MŚP, Organizacje badawcze, Uczelnie wyższe, Jednostki naukowe 

Grupa docelowa 

przedsiębiorstwa (w tym MŚP), organizacje i instytuty badawcze 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Średnie, Małe, Mikro 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 

WLWK-RCO007 - Organizacje badawcze uczestniczące we wspólnych projektach 

badawczych 

WLWK-RCO002 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-ND001 - Nie dotyczy 
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Działanie FENG.02.13 Innowacyjne zamówienia publiczne 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.I - Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz 

wykorzystywanie zaawansowanych technologii 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

113 500 000,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

113 500 000,00 

Zakres interwencji 

029 - Procesy badawcze i innowacyjne, transfer technologii i współpraca między 

przedsiębiorstwami, organizacjami badawczymi i uczelniami wyższymi, 

koncentrujące się na gospodarce niskoemisyjnej, odporności i przystosowaniu się 

do zmian klimatu 

Opis działania 

Celem działania jest  wspieranie realizacji prac badawczo-rozwojowych o istotnym 

znaczeniu społeczno-gospodarczym w  modelu innowacyjnych zamówień 

publicznych. Współczesna gospodarka europejska, a także Polska stoi przed 

bardzo dużymi wyzwaniami wynikającymi z konieczności przystosowania i 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym, demograficznym, zmiany gospodarki 

globalnej. W tym procesie istotną rolę pełnią interwencje Instytucji Publicznych 

opierające się na innowacji ciągnionej (ang. pull innovation). W tym mechanizmie 

Instytucja Publiczna rozpoznaje konkretne potrzeby i wyzwania społeczne, 

środowiskowe i gospodarcze, a następnie zamawia określone technologie, 

rozwiązania, odpowiadające na powyższe potrzeby i wyzwania, a tym samym 

przyczyniające się do transformacji gospodarki, przemysłu i społeczeństwa. 

Instytucja Publiczna, poprzez Innowacyjne zamówienia publiczne steruje zmianami 
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i transformacją rynku, stymuluje sektory gospodarki a nawet przyczynia się do 

utworzenia nowych.  

Wsparciem objęte będą działania, które wykorzystując model innowacyjnych 

zamówień publicznych będą polegały na opracowaniu nowych, innowacyjnych, 

przełomowych dla gospodarki technologii. W ramach projektów wpierane będzie 

przyspieszenie wdrożenia wyników prac B+R, kształtowanie postaw 

proinnowacyjnych wśród aktorów systemu B+R i społeczeństwa oraz koncentracja 

zasobów w obszarach o największym znaczeniu gospodarczym i społecznym. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

100 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

Brak 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Sposób wyboru projektów 
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Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Administracja rządowa 

Grupa docelowa 

organizacje i instytuty badawcze, uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO007 - Liczba realizowanych projektów B+R 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLRR051 - Liczba przedsięwzięć proekologicznych 

 

Działanie FENG.02.14 Inno_LAB 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.I - Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz 

wykorzystywanie zaawansowanych technologii 
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Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

58 000 000,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

50 000 000,00 

Zakres interwencji 

023 - Rozwój umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji 

przemysłowej, przedsiębiorczości i zdolności przedsiębiorstw dostosowania się do 

zmian 

Opis działania 

Celem projektu  „Inno_LAB” jest rozwój krajowego ekosystemu innowacji. W 

ramach projektu wypracowywane są nowe metody i narzędzia wspierania 

innowacyjności  polskiej gospodarki. Głównymi grupami docelowymi projektu są 

przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu wspierające rozwój innowacyjności 

gospodarki, jednostki naukowe i konsorcja naukowo-przemysłowe, administracja 

publiczna. Zakłada się, że zakończone sukcesem pilotaże będą mogły znaleźć 

zastosowanie w szerszej skali z wykorzystaniem środków dostępnych w ramach 

FENG, innych programów finansowanych ze środków UE bądź krajowych.   

Ponadto, projekt jest nakierowany na pobudzanie innowacji w różnych sektorach i 

wśród różnych grup społecznych. 

Elementem projektu jest prowadzenie analiz, badań i testów, uzyskanie dostępu 

do baz danych, zakup ekspertyz oraz doradztwo, a także przeprowadzanie działań 

informacyjnych i promocyjnych oraz ewaluacji.  

Projekt realizowany jest na zasadzie projektu grantowego.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

100 
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 listopada 2022 r. 

w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy 

finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej 

Gospodarki 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2510) 

Uproszczone metody rozliczania 

Brak 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 
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Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Administracja rządowa 

Grupa docelowa 

uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, JST oraz podległe 

im podmioty, administracja publiczna (w tym rządowa) oraz podległe jej organy i 

jednostki organizacyjne, organizacje i instytuty badawcze, organizacje 

pozarządowe, przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa (w tym MŚP) 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 

WLWK-RCO002 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

WLWK-RCO004 - Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLRR051 - Liczba przedsięwzięć proekologicznych 

WLWK-PLRR029 - Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 

WLWK-PLRR028 - Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 
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WLWK-PLRR025 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające 

innowacje procesowe 

WLWK-RCR003 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje 

produktowe lub procesowe 

WLWK-PLRR024 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające 

innowacje produktowe 

 

Działanie FENG.02.15 Smart discovery 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.I - Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz 

wykorzystywanie zaawansowanych technologii 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

10 000 000,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

10 000 000,00 

Zakres interwencji 

023 - Rozwój umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji 

przemysłowej, przedsiębiorczości i zdolności przedsiębiorstw dostosowania się do 

zmian 

Opis działania 

Projekt dotyczy realizacji procesu przedsiębiorczego odkrywania (dalej: PPO) 

poprzez oddolną identyfikację i weryfikację potencjałów rozwojowych na 

poziomie kraju z aktywnym zaangażowaniem interesariuszy. Uwzględnia również 

weryfikację, aktualizację i ewaluację KIS, z wykorzystaniem takich narzędzi, jak: 
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analizy i ekspertyzy, spotkania/posiedzenia/warsztaty oraz smart labs. W ramach 

projektu prowadzony jest ponadto monitoring i ewaluacja podejmowanych 

działań w obszarze inteligentnych specjalizacji, a także niezbędne działania 

informacyjno-promocyjne.  

Zapewniony jest system koordynacji i współpracy poziomu krajowego i 

regionalnego oraz współpraca międzynarodowa w obszarze inteligentnych 

specjalizacji (m.in. wymiana danych, informacji, wspólne projekty w obszarze PPO 

i monitorowania), wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i wiedzy pomiędzy 

przedstawicielami administracji publicznej w zakresie inteligentnych specjalizacji - 

udział w peer-review, wizyty studyjne  

Projekt jest elementem realizacji polityki innowacyjności, a także przemysłowej i 

technologicznej, w tym określa obszary interwencji instrumentów wsparcia. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

100 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

Brak 

Forma wsparcia 

Dotacja 
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Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Administracja rządowa 

Grupa docelowa 

organizacje i instytuty badawcze, przedsiębiorstwa (w tym MŚP), JST oraz podległe 

im podmioty, administracja publiczna (w tym rządowa) oraz podległe jej organy i 

jednostki organizacyjne, uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i 

nauki 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO209 - Udział podmiotów instytucjonalnych w procesie 

przedsiębiorczego odkrywania 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-ND001 - Nie dotyczy 
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Działanie FENG.02.16 Inno_Regio_Lab 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.I - Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz 

wykorzystywanie zaawansowanych technologii 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

10 000 000,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

10 000 000,00 

Zakres interwencji 

023 - Rozwój umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji 

przemysłowej, przedsiębiorczości i zdolności przedsiębiorstw dostosowania się do 

zmian 

Opis działania 

Celami projektu jest podniesienie potencjału i kompetencji administracji 

publicznej rządowej i samorządowej we wspieraniu innowacji i działalności 

badawczo-rozwojowej oraz zielonej i cyfrowej transformacji gospodarki. W 

projekcie następuje budowanie sieci współpracy, wymiana wiedzy i doświadczeń 

między podmiotami rządowymi i samorządowymi w obszarze B+R+I oraz 

upowszechnianie dobrych praktyk wśród instytucji. Możliwe jest opracowanie 

założeń rozwiązań, narzędzi wsparcia i kierunków interwencji w zakresie polityki 

regionalnej oraz polityki miejskiej. Projekt obejmuje także prowadzenie badań, 

analiz i ewaluacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności  i 

efektywności polityki rozwoju regionalnego oraz rozwoju ponadlokalnego, 

uwzględniającego miasta i ich obszary funkcjonalne.  
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Regiony współpracujące w ramach  Inno_Regio_Lab mogą otrzymać lepsze 

przygotowanie do udziału we Wspólnych Przedsięwzięciach Badawczych, 

wspieranych w ramach SO1 w 2. priorytecie FENG. 

Jeśli regiony zgłoszą zapotrzebowanie na współpracę w zakresie wsparcia 

kompetencji w przedsiębiorstwach, w projekcie mogą zostać wykorzystane 

rekomendacje wynikające z prac Sektorowych Rad ds. Kompetencji, grup 

roboczych KIS. W projekcie uwzględnione zostaną działania w obszarze 

identyfikowania potrzeb firm dotyczących realizacji wymogów dostępności dla 

osób napotykających bariery fizyczne i poznawcze.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

100 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

Brak 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 
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0 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Administracja rządowa 

Grupa docelowa 

przedsiębiorstwa (w tym MŚP) 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO210 - Liczba projektów dotyczących współpracy międzyregionalnej 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-ND001 - Nie dotyczy 

 

Działanie FENG.02.17 Rozwój oferty klastrów dla firm 

 

Cel szczegółowy 
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EFRR.CP1.I - Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz 

wykorzystywanie zaawansowanych technologii 

Instytucja Pośrednicząca 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

103 173 939,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

66 477 310,00 

Zakres interwencji 

026 - Wsparcie dla klastrów innowacyjnych, w tym między przedsiębiorstwami, 

organizacjami badawczymi i organami publicznymi oraz sieciami biznesowymi, z 

korzyścią głównie dla MŚP 

Opis działania 

Działanie ma na celu: wzmocnienie profesjonalizacji działalności koordynatorów 

ponadregionalnych klastrów wzrostowych, aspirujących do uzyskania statusu 

Krajowych Klastrów Kluczowych, celem w szczególności rozwoju innowacyjnej 

oferty usługowej dla firm w zakresie B+R+I, w tym wsparcie internacjonalizacji 

oferty ponadregionalnych klastrów wzrostowych na wydarzeniach branżowych, w 

które wpisuje się oferta klastra i członków biorących udział w projekcie. 

Ponadto, instrument dotyczy wzmocnienia potencjału koordynatorów Krajowych 

Klastrów Kluczowych celem rozwoju innowacyjnej oferty usługowej w zakresie 

B+R+I. W szczególności dotyczy to oferty w takich obszarach strategicznych, jak: 

transformacja cyfrowa, gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), gospodarka 

niskoemisyjna, nowoczesna edukacja, w tym wsparcie internacjonalizacji oferty 

Krajowych Klastrów Kluczowych na wydarzeniach branżowych, w które wpisuje się 

oferta klastra i członków biorących udział w projekcie.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 
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85 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

85 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 listopada 2022 r. 

w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy 

finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej 

Gospodarki 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2510) 

Uproszczone metody rozliczania 

Brak 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 
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Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Partnerstwa 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Klastry 

Grupa docelowa 

przedsiębiorstwa (w tym MŚP) 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO004 - Liczba wspartych dużych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO018 - Liczba wspartych klastrów 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 

WLWK-RCO002 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

WLWK-RCO004 - Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR002 - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: 

dotacje, instrumenty finansowe) 
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WLWK-PLRR008 - Liczba przedsiębiorstw zaangażowanych we wsparte klastry 

WLWK-PLRR058 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności:  inne) 

WLWK-PLRR056 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności:  przedsiębiorczość) 

WLWK-PLRR057 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: ekologiczne) 

WLWK-PLRR054 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: techniczne) 

WLWK-RCR098 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: techniczne, zarzadzanie, 

przedsiębiorczość, ekologiczne, inne) 

WLWK-PLRR055 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: zarządzanie) 

 

Działanie FENG.02.18 Rozwój oferty OI dla firm 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.I - Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz 

wykorzystywanie zaawansowanych technologii 

Instytucja Pośrednicząca 
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

113 891 537,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

81 781 611,00 

Zakres interwencji 

075 - Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego 

wykorzystywania zasobów w MŚP, 024 - Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i 

grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania), 020 - 

Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki i obiekty przemysłowe), 014 - 

Cyfryzacja dużych przedsiębiorstw (w tym handel elektroniczny, e-biznes i 

sieciowe procesy biznesowe, ośrodki innowacji cyfrowych, żywe laboratoria, 

przedsiębiorcy internetowi i przedsiębiorstwa ICT typu start-up, usługi B2B), 013 - 

Cyfryzacja MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 

biznesowe, ośrodki innowacji cyfrowych, żywe laboratoria, przedsiębiorcy 

internetowi i przedsiębiorstwa ICT typu start-up, usługi B2B) 

Opis działania 

W ramach działania wsparcie przeznaczone jest na rozwój potencjału 

akredytowanych przez ministra właściwego ds. gospodarki pojedynczych 

ośrodków innowacji o określonych specjalizacjach funkcyjnych lub konsorcjalnych 

ośrodków innowacji o określonych specjalizacjach tematycznych (w tym Digital 

Innovation Hubs (DIH) – ośrodki innowacji cyfrowych oraz Green Innovation Hubs 

(GIH) – ośrodki zielonych innowacji).    

 

Wsparcie ma przyczynić się do rozszerzenia ich oferty o nowe lub ulepszone 

proinnowacyjne usługi dla firm. Pomoc finansowa może dotyczyć również 

testowania nowych usług (które przyczyniać się będą do rozwoju i wdrażania 

innowacji u przedsiębiorców), których zakres nie jest objęty ww. akredytacją, przy 
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zachowaniu konieczności wpisywania się w KIS. Wsparcie dla Ośrodków Innowacji 

może obejmować również zwiększenie doświadczenia i możliwości współpracy na 

arenie międzynarodowej, ucyfrowienia usług czy zwiększenia dostępu do 

informacji o innowacyjnych rozwiązaniach.  

 

Wsparcie dla konsorcjów Ośrodków Innowacji dotyczyć może również świadczenia 

kompleksowych usług proinnowacyjnych, wpisujących się w określone obszary 

tematyczne powiązane z KIS, w tym usług zmniejszających negatywny wpływ na 

środowisko (obniżających ślad środowiskowy) lub wspierających transformację 

cyfrową (digitalizujących działalność) dla przedsiębiorców podejmujących 

działalność innowacyjną. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

100 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu, Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 listopada 2022 r. 

w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy 

finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej 

Gospodarki 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2510) 
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Uproszczone metody rozliczania 

Brak 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Partnerstwa, Instytucje wspierające biznes 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Instytucje otoczenia biznesu, Ośrodki innowacji 

Grupa docelowa 

przedsiębiorstwa (w tym MŚP) 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO009 - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakresie 

technologii cyfrowych 
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WLWK-PLRO006 - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakresie 

transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju 

WLWK-PLRO004 - Liczba wspartych dużych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

WLWK-RCO004 - Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR002 - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: 

dotacje, instrumenty finansowe) 

WLWK-PLRR058 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności:  inne) 

WLWK-PLRR056 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności:  przedsiębiorczość) 

WLWK-PLRR057 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: ekologiczne) 

WLWK-PLRR054 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: techniczne) 

WLWK-RCR098 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 
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przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: techniczne, zarzadzanie, 

przedsiębiorczość, ekologiczne, inne) 

WLWK-PLRR055 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: zarządzanie) 

 

Działanie FENG.02.19 Innovation Coach 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.I - Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz 

wykorzystywanie zaawansowanych technologii 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

7 094 389,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

7 094 389,00 

Zakres interwencji 

023 - Rozwój umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji 

przemysłowej, przedsiębiorczości i zdolności przedsiębiorstw dostosowania się do 

zmian 

Opis działania 

W ramach instrumentu Innovation Coach (IC) realizowane będą działania na rzecz 

przedsiębiorców potencjalnych Beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla 

Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) w zakresie określenia kierunków 

rozwoju ich przedsiębiorstw w obszarze innowacji oraz opracowania diagnozy ich 

potencjału innowacyjnego.  
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IC jest bezpłatną usługą informacyjną, w ramach której coach przeanalizuje 

branżę, środowisko i dotychczasowe doświadczenie przedsiębiorstwa, a następnie 

w trakcie bezpośredniej współpracy z przedsiębiorcą zbada potencjał 

przedsiębiorstwa, możliwości i zasoby w zakresie działalności badawczo-

rozwojowej i innowacyjnej (B+R+I).  

W wyniku realizacji usługi IC przedsiębiorca otrzyma przygotowane przez coacha 

rekomendacje zawierające kierunki i ścieżki wdrożenia innowacji w 

przedsiębiorstwie oraz wskaże możliwości pozyskania środków na innowacje z 

funduszy UE.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

100 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

Brak 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 
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Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Administracja rządowa 

Grupa docelowa 

przedsiębiorstwa (w tym MŚP) 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO004 - Liczba wspartych dużych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

WLWK-RCO004 - Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe 

Wskaźniki rezultatu 
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WLWK-PLRR058 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności:  inne) 

WLWK-PLRR056 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności:  przedsiębiorczość) 

WLWK-PLRR057 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: ekologiczne) 

WLWK-PLRR054 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: techniczne) 

WLWK-RCR098 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: techniczne, zarzadzanie, 

przedsiębiorczość, ekologiczne, inne) 

WLWK-PLRR055 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: zarządzanie) 

 

Działanie FENG.02.20 INNOSTART 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.I - Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz 

wykorzystywanie zaawansowanych technologii 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

20 921 753,00 
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Wysokość alokacji UE (EUR) 

11 124 000,00 

Zakres interwencji 

024 - Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie 

zarządzania, marketingu i projektowania) 

Opis działania 

W ramach projektu wsparcie  kierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MSP 

rozpoczynających działalność innowacyjną, które nie posiadają doświadczenia w 

realizacji projektów B+R finansowanych z środków UE. MSP będący absolwentami 

Innovation Coach mogą skorzystać z: 

- doradztwa specjalistycznego w zakresie rozwoju koncepcji i przygotowania 

pierwszego projektu B+R; 

- wsparcia finansowego na realizację pierwszego projektu B+R na START.                                                                                                                 

Poprzez uczestnictwo w INNOSTART przedsiębiorcy nabędą doświadczenie  w 

realizacji projektów B+R o niewielkim budżecie. Pobudzony zostanie potencjał 

przedsiębiorców do realizacji projektów B+R. Poprzez projekt INNOSTART nastąpi 

przygotowanie MŚP do działań w ramach projektów B+R na większą skalę, które 

będą mogły ubiegać się o dofinansowanie np. w ramach 1. Priorytetu FENG. 

 

Projekt realizowany jest na zasadzie projektu grantowego. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

100 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 
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100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

Brak 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Administracja rządowa 

Grupa docelowa 

przedsiębiorstwa (w tym MŚP) 

Kryteria wyboru projektów 
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https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 

WLWK-RCO002 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR002 - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: 

dotacje, instrumenty finansowe) 

WLWK-PLRR051 - Liczba przedsięwzięć proekologicznych 

WLWK-PLRR029 - Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 

WLWK-PLRR028 - Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 

WLWK-PLRR025 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające 

innowacje procesowe 

WLWK-RCR003 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje 

produktowe lub procesowe 

WLWK-PLRR024 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające 

innowacje produktowe 

 

Działanie FENG.02.21 Wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP 
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Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.II - Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, 

organizacji badawczych i instytucji publicznych 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

51 769 438,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

38 000 000,00 

Zakres interwencji 

013 - Cyfryzacja MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 

biznesowe, ośrodki innowacji cyfrowych, żywe laboratoria, przedsiębiorcy 

internetowi i przedsiębiorstwa ICT typu start-up, usługi B2B) 

Opis działania 

Podstawowym zadaniem realizowanym w projekcie niekonkurencyjnym będzie 

udzielanie grantów MŚP, na zakupienie i wdrożenie rozwiązań IT służących 

transformacji cyfrowej. Wsparcie przeznaczone będzie na zakup gotowych 

rozwiązań (w formie licencji lub praw własności do technologii) oraz na zlecone 

prace programistyczne. 

Inną formą wsparcia dla MŚP będzie doradztwo przedwdrożeniowe. Celem 

doradztwa przedwdrożeniowego będzie rozpoznanie faktycznych potrzeb i 

korzyści firmy w zakresie cyfryzacji przedsiębiorstwa. Projekt realizowany jest na 

zasadzie projektu grantowego.   

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

100 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 
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100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

stawka jednostkowa w oparciu o metodykę IZ [art. 53(3)(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje wspierające biznes 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Instytucje otoczenia biznesu 

Grupa docelowa 

przedsiębiorstwa (w tym MŚP) 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 
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Duże 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO009 - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakresie 

technologii cyfrowych 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 

WLWK-RCO002 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

WLWK-RCO004 - Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR002 - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: 

dotacje, instrumenty finansowe) 

WLWK-PLRR029 - Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 

WLWK-PLRR028 - Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 

WLWK-PLRR025 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające 

innowacje procesowe 

WLWK-RCR003 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje 

produktowe lub procesowe 
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WLWK-PLRR024 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające 

innowacje produktowe 

WLWK-PLRR058 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności:  inne) 

WLWK-PLRR056 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności:  przedsiębiorczość) 

WLWK-PLRR057 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: ekologiczne) 

WLWK-PLRR054 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: techniczne) 

WLWK-RCR098 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: techniczne, zarzadzanie, 

przedsiębiorczość, ekologiczne, inne) 

WLWK-PLRR055 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: zarządzanie) 

 

Działanie FENG.02.22 Współfinansowanie działań EDIH 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.II - Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, 

organizacji badawczych i instytucji publicznych 
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Instytucja Pośrednicząca 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

55 100 000,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

55 100 000,00 

Zakres interwencji 

013 - Cyfryzacja MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 

biznesowe, ośrodki innowacji cyfrowych, żywe laboratoria, przedsiębiorcy 

internetowi i przedsiębiorstwa ICT typu start-up, usługi B2B) 

Opis działania 

Celem instrumentu jest zwiększanie konkurencyjności sektora MŚP w procesie 

transformacji cyfrowej,  w którym istnieje znaczne zapotrzebowanie w zakresie 

podniesienia poziomu adopcji najnowszych rozwiązań cyfrowych w działalności 

biznesowej. W rezultacie interwencja zmniejszy ryzyko spadku konkurencyjności 

MŚP oraz zapobiegnie utracie ich pozycji rynkowej. 

Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych będą działać w modelu one-stop-shop. 

Usługi oferowane przez EDIHy mają w szczególności umożliwić przedsiębiorstwu 

stworzenie planu transformacji cyfrowej, zapewnić dostęp do aktualnej 

specjalistycznej wiedzy, a także zapewnić warunki do testowania rozwiązań lub 

eksperymentowanie z najnowszymi technologiami, mającymi potencjalnie 

kluczowe znaczenie dla wytwarzanych przez niego produktów, oferowanych usług, 

stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych. 

Wsparcie kierowane będzie do podmiotów (EDIHów), które zostały wybrane w 

ramach konkursu organizowanego w ramach Digital Europe Programme, a 

następnie wybranych w FENG. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 
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100 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje wspierające biznes, Instytucje nauki i edukacji, Przedsiębiorstwa 

Typ beneficjenta – szczegółowy 
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Instytucje otoczenia biznesu, Organizacje badawcze, Duże przedsiębiorstwa, MŚP 

Grupa docelowa 

przedsiębiorstwa (w tym MŚP) 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Mid caps, Duże, Mikro, Małe, Średnie, Small mid caps 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO009 - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakresie 

technologii cyfrowych 

WLWK-PLRO004 - Liczba wspartych dużych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 

WLWK-RCO002 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

WLWK-RCO004 - Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLRR029 - Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 

WLWK-PLRR028 - Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 
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WLWK-PLRR025 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające 

innowacje procesowe 

WLWK-RCR003 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje 

produktowe lub procesowe 

WLWK-PLRR024 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające 

innowacje produktowe 

WLWK-PLRR058 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności:  inne) 

WLWK-PLRR056 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności:  przedsiębiorczość) 

WLWK-PLRR057 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: ekologiczne) 

WLWK-PLRR054 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: techniczne) 

WLWK-RCR098 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: techniczne, zarzadzanie, 

przedsiębiorczość, ekologiczne, inne) 

WLWK-PLRR055 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: zarządzanie) 
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Działanie FENG.02.23 Współfinansowanie działań TEF AI 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.II - Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, 

organizacji badawczych i instytucji publicznych 

Instytucja Pośrednicząca 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

25 000 000,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

25 000 000,00 

Zakres interwencji 

013 - Cyfryzacja MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 

biznesowe, ośrodki innowacji cyfrowych, żywe laboratoria, przedsiębiorcy 

internetowi i przedsiębiorstwa ICT typu start-up, usługi B2B) 

Opis działania 

Celem instrumentu jest zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw MŚP w 

procesie transformacji cyfrowej w obszarze sztucznej inteligencji. Usługi 

oferowane przez TEF AI mają w szczególności umożliwić przedsiębiorcom 

eksperymentowanie, testowanie oraz walidację rozwiązań AI zarówno w 

środowisku wirtualnym jak i rzeczywistym. Jednocześnie wsparcie tworzenia TEF 

pozwoli na włączenie się do transgranicznej sieci testów i eksperymentowania 

sztucznej inteligencji, monitorowania, walidacji i certyfikacji tej technologii na 

podstawie wypracowanych również w Polsce standardów i reguł technicznych, 

organizacyjnych i etycznych.  
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Wsparcie kierowane będzie do podmiotów, które zostały wybrane w  konkursach 

organizowanych w ramach Digital Europe Programme, a następnie wybranych w 

FENG. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

100 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 
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Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje nauki i edukacji, Przedsiębiorstwa, Instytucje wspierające biznes 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Organizacje badawcze, Duże przedsiębiorstwa, MŚP, Instytucje otoczenia biznesu 

Grupa docelowa 

przedsiębiorstwa (w tym MŚP) 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Duże, Średnie, Mikro, Małe 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO009 - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakresie 

technologii cyfrowych 

WLWK-PLRO004 - Liczba wspartych dużych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 

WLWK-RCO002 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

WLWK-RCO004 - Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe 

Wskaźniki rezultatu 
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WLWK-PLRR029 - Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 

WLWK-PLRR028 - Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 

WLWK-PLRR025 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające 

innowacje procesowe 

WLWK-RCR003 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje 

produktowe lub procesowe 

WLWK-PLRR024 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające 

innowacje produktowe 

WLWK-PLRR058 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności:  inne) 

WLWK-PLRR056 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności:  przedsiębiorczość) 

WLWK-PLRR057 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: ekologiczne) 

WLWK-PLRR054 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: techniczne) 

WLWK-RCR098 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: techniczne, zarzadzanie, 

przedsiębiorczość, ekologiczne, inne) 

WLWK-PLRR055 - Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju 

umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: zarządzanie) 
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Działanie FENG.02.24 Polskie Mosty Technologiczne 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.III - Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz 

tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

39 741 573,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

33 000 000,00 

Zakres interwencji 

021 - Rozwój działalności i umiędzynarodowienie MŚP, w tym inwestycje 

produkcyjne 

Opis działania 

Celem działania jest wsparcie promocji oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw, 

posiadających innowacyjny produkt, usługę bądź technologię na wybranych 

rynkach zagranicznych, z wykorzystaniem różnych modeli e-commerce. W ramach 

działania wsparciem objęci będą przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw, którzy posiadają potencjał do internacjonalizacji działalności, 

potencjał do rozwoju innowacyjnych produktów, usług lub technologii, w tym  

wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, są zainteresowani 

pozyskiwaniem nowych możliwości rozwoju na rynkach zagranicznych. Projekt 

realizowany jest na zasadzie projektu grantowego.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

100 
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

Brak 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje wspierające biznes 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Instytucje otoczenia biznesu 

Grupa docelowa 
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przedsiębiorstwa (w tym MŚP) 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO162 - Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji 

działalności 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 

WLWK-RCO002 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

WLWK-RCO004 - Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-ND001 - Nie dotyczy 

 

Działanie FENG.02.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.III - Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz 

tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne 

Instytucja Pośrednicząca 
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

200 000 000,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

100 000 000,00 

Zakres interwencji 

021 - Rozwój działalności i umiędzynarodowienie MŚP, w tym inwestycje 

produkcyjne 

Opis działania 

Działanie ukierunkowane jest na promowanie marek produktowych polskich MŚP 

poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Instrument skierowany jest do polskich 

przedsiębiorstw posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach 

międzynarodowych. W ten sposób kreowany jest wizerunek Polski jako kraju 

nowoczesnego, posiadającego bogatą i zróżnicowaną ofertę skierowaną do 

zagranicznych odbiorców lub klientów oraz mogącego z powodzeniem 

konkurować na rynkach globalnych. 

Wsparcie ukierunkowane jest na umiędzynarodowienie działalności 

przedsiębiorstw w celu zwiększenia ich dostępu do tradycyjnych oraz 

perspektywicznych rynków, ukierunkowanych na sektory gospodarki o 

najwyższym potencjale, w tym realizację strategii ekspansji zagranicznej oraz 

dopasowania produktów i usług do konkretnych rynków docelowych, segmentów 

klientów i kanałów sprzedaży.  

Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców posiadających znaczący potencjał 

eksportowy na rynkach międzynarodowych, przewidujące udział w wydarzeniach 

targowych i konferencyjnych określonych przez ministra właściwego ds. 

gospodarki w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych 

branż gospodarki oraz wyjazdowe misje gospodarcze prowadzone na  tych 

rynkach.   
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Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

50 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

50 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu, Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 listopada 2022 r. 

w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy 

finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej 

Gospodarki 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2510) 

Uproszczone metody rozliczania 

Brak 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 
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Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Przedsiębiorstwa 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

MŚP 

Grupa docelowa 

przedsiębiorstwa (w tym MŚP) 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Średnie, Mikro, Małe 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO164 - Liczba imprez targowo-wystawienniczych, w których beneficjent 

brał udział jako wystawca 

WLWK-PLRO162 - Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji 

działalności 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 

WLWK-RCO002 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji 
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WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR002 - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: 

dotacje, instrumenty finansowe) 

PROG-FENGR-002 - Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych 

przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji  

PROG-FENGR-001 - Przychody ze sprzedaży poza terytorium RP produktów 

będących przedmiotem projektu  

 

Działanie FENG.02.26 Umiędzynarodowienie MŚP - Brand HUB 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.III - Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz 

tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

41 000 000,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

41 000 000,00 

Zakres interwencji 

021 - Rozwój działalności i umiędzynarodowienie MŚP, w tym inwestycje 

produkcyjne 

Opis działania 
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Celem projektu niekonkurencyjnego jest aktywizacja MŚP do dywersyfikacji 

działalności eksportowej na rynki zagraniczne, w tym o wysokim potencjalne 

importowym. Ponadto celem działania jest rozwój potencjału innowacyjnego i 

eksportowego polskich przedsiębiorstw, promocja sektorów o wysokim potencjale 

eksportowym i innowacyjnym, z uwzględniłem przemysłów wysokiej techniki. 

W efekcie realizacji działania nastąpi umocnienie rozpoznawalności Polski (Marki 

Polskiej Gospodarki) i polskich firm, ich produktów i usług na rynkach 

zagranicznych, a także zwiększenie liczby polskich firm posiadających kompetencje 

i uczestniczących w transformacji cyfrowej w obszarze eksportu. Dodatkowo 

zwiększy się poziom eksportu przedsiębiorców posiadających w swojej ofercie 

innowacyjne produkty i usługi. 

Działanie ma charakter systemowy, skierowany jest do wszystkich MŚP 

reprezentujących dany sektor. Sektory do których skierowany będzie projekt 

charakteryzują się swoją specyfiką i innowacyjnością, wpisują się w Krajowe 

Inteligentne Specjalizacje. Stąd też wymagają doboru odpowiednich działań 

promocyjnych (np. prezentacja potencjału sektora podczas kluczowych wydarzeń 

targowych, spotkania z potencjalnymi kontrahentami, celowane wizyty studyjne i 

misje wyjazdowe budujące relacje biznesowe, promocja sektora w szeroko 

rozumianych mediach itp.) wymuszają od administracji rządowej koordynacji tych 

działań, celem zapewnienia jak największego efektu skali (np. w przypadku 

wydarzeń targowych im większa liczba przedsiębiorców zgromadzonych wokół 

stoiska narodowego, tym większa rozpoznawalność sektora i  polskich firm 

posiadających innowacyjne produkty/usługi). 

W ramach projektu wdrażane będą nowe działania promocyjne z wykorzystaniem 

kanałów elektronicznych, które będą skierowane do wszystkich MŚP z 

priorytetowych sektorów. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

100 
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

Brak 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Administracja rządowa 

Grupa docelowa 
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przedsiębiorstwa (w tym MŚP) 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO017 - Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o 

charakterze międzynarodowym 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-ND001 - Nie dotyczy 

 

Działanie FENG.02.27 Laboratorium Innowatora 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.III - Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz 

tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne 

Instytucja Pośrednicząca 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

6 300 000,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

6 300 000,00 

Zakres interwencji 
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137 - Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej 

typu start-up 

Opis działania 

W ramach działania wspierane są programy mentoringowe, pozwalające 

zweryfikować założenia biznesowe pomysłodawców, oferujące dostęp do 

przestrzeni do pracy (typu co-work) oraz dostęp do prototypowni, laboratorium 

etc. Wsparcie pozwoli określić warunki przyszłej działalności gospodarczej 

pomysłodawców w ramach firm typu start-up. Programy uwzględniać będą 

również działania przyciągające polskie tech talents z zagranicy – inżynierów, 

naukowców, przedsiębiorców oraz byłych przedsiębiorców polskiego pochodzenia 

działających w różnych krajach, w celu umożliwienia im weryfikacji założeń 

biznesowych w ramach programu i założenia działalności gospodarczej typu 

startup w Polsce. 

 

Wsparciem objęte zostaną działania mentoringowe i doradcze operatorów na 

rzecz uczestników programu, zakup materiałów i surowców niezbędnych do 

weryfikacji podstawowych założeń biznesowych, usługi wspomagające nawiązanie 

niezbędnych relacji biznesowych, a także koszty zapewnienia dostępu do 

przestrzeni co-workingowej, prototypowni, laboratoriów etc. Finansowaniu 

podlegać będą również granty na rozpoczęcie działalności dla startupów 

zakładanych w Polsce. Ponadto w ramach działania będą pokrywane koszty 

działania operatorów /operatora, związanych z pozyskaniem uczestników do 

programu, organizacji przestrzeni oraz obsługą programu.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

100 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 
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Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 listopada 2022 r. 

w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy 

finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej 

Gospodarki 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2510) 

Uproszczone metody rozliczania 

Brak 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje wspierające biznes 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Instytucje otoczenia biznesu 

Grupa docelowa 
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przedsiębiorstwa (w tym MŚP) 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 

WLWK-RCO005 - Nowe przedsiębiorstwa objęte wsparciem 

WLWK-RCO002 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLRR029 - Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 

WLWK-PLRR028 - Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 

WLWK-PLRR025 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające 

innowacje procesowe 

WLWK-RCR003 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje 

produktowe lub procesowe 

WLWK-PLRR024 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające 

innowacje produktowe 

WLWK-RCR017 - Nowe przedsiębiorstwa utrzymujące się na rynku 
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Działanie FENG.02.28 Startup Booster Poland 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.III - Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz 

tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne 

Instytucja Pośrednicząca 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

80 900 000,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

80 900 000,00 

Zakres interwencji 

025 - Inkubatory przedsiębiorczości, wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i 

spin-out i przedsiębiorstw typu start-up 

Opis działania 

Działanie oferuje programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-

akceleracyjnym dla innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju 

(startupów) realizowane przez wyspecjalizowane podmioty (w szczególności 

akceleratory i inne ośrodki innowacyjności) w celu przyspieszenia rozwoju 

przedsiębiorstw. Instrument realizowany jest na zasadzie projektu grantowego. 

Programy w ramach działania realizowane będą przy zaangażowaniu operatorów – 

akceleratorów. 

W zależności od rodzaju programu akceleracyjnego (Smart UP, Tech Impact, 

Startups Exchange, Scale Up Green) przewiduje się finansowanie w formie grantu 

dla startupów z przeznaczeniem na: mentoring,  specjalistyczne, match-making z 

korporacjami (w tym średnie spółki), wsparcie w skalowaniu działalności na arenie 
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międzynarodowej, wsparcie soft-landingowe dla startupów spoza Polski, 

budowanie gotowości inwestycyjnej (zaangażowanie podmiotów VC). 

Działanie finansować będzie koszty działań operatorów związane z zarządzaniem 

programami, w szczególności dotyczące pozyskania startupów do programów oraz 

kompleksowej obsługi programów, w tym pokrycia kosztów członkostwa 

akceleratorów w międzynarodowych sieciach, zaangażowania ekspertów i 

mentorów, udziału partnerów międzynarodowych. 

 

Program Smart UP służyć będzie przyspieszeniu rozwoju przedsiębiorstw typu 

startup poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia akceleratorów 

polegającego na dostarczeniu know-how, wykorzystaniu sieci kontaktów oraz 

mentorów i uwzględniającego etap rozwoju przedsiębiorstwa. Program umożliwi 

współpracę startupów z odbiorcami technologii lub inwestorami.  

Tech Impact oferować będzie program akceleracyjny dotyczący tzw. rozwiązań 

impactowych (powiązanych z celami zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 ONZ: 

https://www.un.org.pl/). Program uwzględni podnoszenie świadomości oraz 

upowszechnianie wiedzy nt. najnowszych trendów technologicznych w zakresie 

rozwiązań impactowych wśród inwestorów (m.in. funduszy PFR Ventures). 

Realizacja programu Startups Exchange polega na objęciu polskich startupów 

zainteresowanych ekspansją na dany rynek programem przygotowującym je do 

wyjazdu oraz programem na danym rynku, gdzie poznają potencjalnych 

kontrahentów, inwestorów, poznają kulturę biznesową, mogą planować założenie 

oddziału firmy, realizują warsztaty z zakresu, który chcą dopracować (element 

akceleracji w wybranym zakresie), itp.  

Scale Up Green to program typu Scale UP prowadzący firmy przez proces zmiany 

modelu biznesowego z liniowego do zamkniętego (circular), przy jednoczesnym 

poszukiwaniu dla nich rozwiązań technologicznych wśród startupów, które mogą 

być zastosowane w procesie transformacji modelu biznesowego. Program 

uwzględnia także działania w zakresie budowania wiedzy korporacji na temat 
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korzyści związanych z gospodarką obiegu zamkniętego oraz niezbędnych 

elementów procesu transformacji przedsiębiorstw w tym kierunku. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

100 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu, Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 listopada 2022 r. 

w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy 

finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej 

Gospodarki 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2510) 

Uproszczone metody rozliczania 

Brak 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 
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Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje wspierające biznes 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Instytucje otoczenia biznesu 

Grupa docelowa 

przedsiębiorstwa (w tym MŚP) 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Małe, Mikro, Średnie 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO006 - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakresie 

transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 

WLWK-RCO005 - Nowe przedsiębiorstwa objęte wsparciem 

WLWK-RCO002 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji 
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WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

WLWK-RCO004 - Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR002 - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: 

dotacje, instrumenty finansowe) 

WLWK-PLRR051 - Liczba przedsięwzięć proekologicznych 

WLWK-PLRR029 - Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 

WLWK-PLRR028 - Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 

WLWK-PLRR025 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające 

innowacje procesowe 

WLWK-RCR003 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje 

produktowe lub procesowe 

WLWK-PLRR024 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające 

innowacje produktowe 

WLWK-RCR001 - Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach 

WLWK-RCR017 - Nowe przedsiębiorstwa utrzymujące się na rynku 

 

Działanie FENG.02.29 Startups are us 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.III - Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz 

tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 
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8 000 000,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

8 000 000,00 

Zakres interwencji 

025 - Inkubatory przedsiębiorczości, wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i 

spin-out i przedsiębiorstw typu start-up 

Opis działania 

Celem projektu jest zintegrowanie ekosystemu startupowego, intensyfikacja i 

rozwój działań przeznaczonych dla startupów, które są  ukierunkowane i/lub mają 

potencjał na skalowanie działalności (również w wymiarze globalnym). 

W ramach projektu przewidziane jest także wsparcie profesjonalizacji podmiotów 

świadczących usługi dla startupów (akceleratory) oraz promowanie nowych 

modeli biznesowych  i innowacyjnych rozwiązań.  

Projekt poprzez integracyjny charakter ma stanowić uzupełnienie dla regularnych 

konkursów PARP kierowanych do akceleratorów. Dzięki programowi akceleratory, 

które zostaną operatorami w konkursach PARP będą miały wyższe kompetencje 

oraz możliwość wykorzystania wiedzy i sieci kontaktów podczas realizacji zadań w 

ramach konkursów PARP. 

Głównym działaniem w projekcie mają być krótkoterminowe przedsięwzięcia 

skierowane do startupów i akceleratorów realizowane we współpracy z 

partnerami zagranicznymi. Projekt realizowany jest na zasadzie projektu 

grantowego.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

100 
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

Brak 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Administracja rządowa 

Grupa docelowa 
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przedsiębiorstwa (w tym MŚP) 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

WLWK-RCO004 - Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-ND001 - Nie dotyczy 

 

Działanie FENG.02.30 Instrumenty kapitałowe 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.III - Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz 

tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

512 500 000,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

410 000 000,00 
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Zakres interwencji 

021 - Rozwój działalności i umiędzynarodowienie MŚP, w tym inwestycje 

produkcyjne 

Opis działania 

W ramach działania wdrażane są instrumenty kapitałowe mające na celu 

wspieranie innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, znajdujących 

się w szczególności na wczesnym etapie rozwoju, które wdrażają lub mają zamiar 

wdrożyć lub rozwinąć innowacyjne rozwiązania (produktowe, usługowe, 

procesowe, organizacyjne i marketingowe) i które ze względu na wysokie ryzyko 

związane z wczesnym etapem rozwoju potrzebują finansowania wysokiego ryzyka 

(venture capital) z elementem smart money, co ma wesprzeć je w odniesieniu 

komercyjnego sukcesu. Przedsiębiorstwa otrzymają finansowanie na rozwój 

działalności w zamian za część praw udziałowych w swoich spółkach. 

W ramach działania wdrażane są następujące instrumenty: 

1. Starter (inwestycje kapitałowe w spółki na wczesnym etapie rozwoju, w tym 

w spółki nie osiągające jeszcze przychodów); 

2. Biznest (inwestycje kapitałowe w spółki na wczesnym etapie rozwoju, przy 

udziale aniołów biznesu) 

3. Otwarte Innowacje (inwestycje kapitałowe w spółki które wdrażają lub mają 

zamiar wdrożyć projekty realizowane w formule otwartych innowacji) 

4. KOFFI (inwestycje kapitałowe w spółki na etapie rozwoju i ekspansji) 

5. CVC (inwestycje kapitałowe w spółki realizowane przy udziale kapitału 

inwestorów korporacyjnych). 

Wsparcie dla grupy docelowej (ostatecznych odbiorców) będzie przekazywane z 

wykorzystaniem pośredników finansowych. Pośrednicy finansowi lub 

profesjonalne zespoły zarządzające pośrednikami finansowymi  będą wybierane w 

odpowiednim, transparentnym, konkurencyjnym i profesjonalnym trybie. 

Pośrednicy finansowi będą zobowiązani do zaangażowania kapitału prywatnego 
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(co najmniej 20%), w tym środków własnych członków zespołu zarządzającego, 

który łącznie z kapitałem publicznym będzie wykorzystywany do inwestowania w 

ostatecznych odbiorców przede wszystkim w formie inwestycji „klasycznych”, ale 

też koinwestycji (w odróżnieniu od inwestycji „klasycznych” koinwestycje 

pozwalają na angażowanie dodatkowego kapitału inwestorów prywatnych w 

formule deal by deal). 

Przekazanie środków do pośredników finansowych na inwestycje w ostatecznych 

odbiorców będzie miało formę finansowania zwrotnego, w drodze objęcia i 

opłacenia emitowanych przez pośredników finansowych udziałów, akcji, 

certyfikatów inwestycyjnych lub innych praw udziałowych. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

80 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

80 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 listopada 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis z udziałem Banku 

Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Fundusze Europejskie dla 

Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2441) 

Uproszczone metody rozliczania 

Brak 
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Forma wsparcia 

Wsparcie poprzez instrumenty finansowe: inwestycja kapitałowa lub quasi-

kapitałowa 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje wspierające biznes 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Instytucje finansowe 

Grupa docelowa 

przedsiębiorstwa (w tym MŚP) 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 

WLWK-RCO005 - Nowe przedsiębiorstwa objęte wsparciem 



114 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

WLWK-RCO003 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR002 - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: 

dotacje, instrumenty finansowe) 

WLWK-PLRR029 - Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 

WLWK-PLRR028 - Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 

WLWK-PLRR025 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające 

innowacje procesowe 

WLWK-RCR003 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje 

produktowe lub procesowe 

WLWK-PLRR024 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające 

innowacje produktowe 

WLWK-RCR001 - Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach 

WLWK-RCR017 - Nowe przedsiębiorstwa utrzymujące się na rynku 

 

Działanie FENG.02.31 Fundusz Gwarancyjny 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.III - Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz 

tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

237 850 000,00 
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Wysokość alokacji UE (EUR) 

237 850 000,00 

Zakres interwencji 

021 - Rozwój działalności i umiędzynarodowienie MŚP, w tym inwestycje 

produkcyjne, 022 - Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw poprzez instrumenty 

finansowe, w tym inwestycje produkcyjne 

Opis działania 

Celem instrumentu jest zwiększenie potencjału rozwojowego przedsiębiorstw oraz 

tworzenie zachęt dla finansowania dłużnego m.in. w zakresie innowacyjności oraz 

transformacji cyfrowej.  Instrument gwarancyjny skierowany jest do mikro, małych 

i średnich firm oraz do przedsiębiorstw typu small mid-caps i mid-caps. Gwarancja 

jako zabezpieczenie spłaty zadłużenia ułatwia firmom dostęp do finansowania z 

przeznaczeniem na realizację inwestycji i/lub zwiększenie kapitału obrotowego 

niezbędnego do rozwoju firmy oraz zapewnienia płynności finansowej. Wsparcie 

w formie gwarancji przeznaczone jest dla przedsiębiorstw gotowych podjąć 

dodatkowe ryzyko związane z zwiększeniem zadłużenia firmy. 

Gwarancja stanowi zabezpieczenie spłaty kredytów: 

 inwestycyjnych z przeznaczeniem na finansowanie projektów polegających 

na wdrażaniu nowych lub ulepszonych rozwiązań produktowych, procesowych, 

organizacyjnych lub marketingowych identyfikowanych co najmniej na poziomie 

firmy oraz wdrażaniu modeli biznesowych opartych na automatyzacji, robotyzacji 

lub cyfryzacji przedsiębiorstw. 

 obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych z przeznaczeniem na 

finansowanie kapitału obrotowego powiązanego z nakładami inwestycyjnymi w 

celu uruchomienia, utrzymania lub zwiększenia działalności produkcyjno-

usługowej przedsiębiorstw oraz finansowanie bieżącej działalności 

przedsiębiorstw, w tym zapewnienie płynności finansowej. 
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Z gwarancji mogą skorzystać przedsiębiorstwa posiadające zdolność kredytową w 

ocenie instytucji finansowej, ale identyfikujące ograniczenia  w dostępie do 

finansowania z powodu braku lub niewystarczającego zabezpieczenia spłaty 

zadłużenia. Planowane jest również łączenie wsparcia w formie gwarancji z 

finansowaniem części kosztów inwestycyjnych w formie dotacji do kapitału oraz 

kosztów odsetkowych w formie dopłaty do oprocentowania (w ramach jednej 

operacji). 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

100 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 listopada 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis z udziałem Banku 

Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Fundusze Europejskie dla 

Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2441) 

Uproszczone metody rozliczania 

Brak 

Forma wsparcia 



117 

Wsparcie poprzez instrumenty finansowe: gwarancja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje wspierające biznes 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Instytucje finansowe 

Grupa docelowa 

przedsiębiorstwa (w tym MŚP) 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO004 - Liczba wspartych dużych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 



118 

WLWK-RCO003 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR002 - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: 

dotacje, instrumenty finansowe) 

WLWK-PLRR029 - Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 

WLWK-PLRR028 - Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 

WLWK-PLRR025 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające 

innowacje procesowe 

WLWK-RCR003 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje 

produktowe lub procesowe 

WLWK-PLRR024 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające 

innowacje produktowe 

WLWK-RCR001 - Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach 

PROG-FENGR-005 - Przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje procesowe 

PROG-FENGR-003 - Przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje produktowe lub 

procesowe  

PROG-FENGR-004 - Przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje produktowe 

 

Działanie FENG.02.32 Kredyt Technologiczny 

 

Cel szczegółowy 

EFRR.CP1.III - Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz 

tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne 

Instytucja Pośrednicząca 
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Bank Gospodarstwa Krajowego 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

319 677 191,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

151 350 000,00 

Zakres interwencji 

021 - Rozwój działalności i umiędzynarodowienie MŚP, w tym inwestycje 

produkcyjne 

Opis działania 

Celem działania jest stymulowanie konkurencyjności MŚP przez wspieranie 

wdrożeń, własnych lub nabywanych nowych technologii w postaci prawa 

własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań 

przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i wprowadzanie na 

rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług  w wyniku 

wdrożenia tych technologii. 

Wsparcie publiczne stanowić będzie premię technologiczną – dofinansowanie 

stanowiące refundację części kapitałowej kredytu technologicznego 

przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez 

beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

70 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

70 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 
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Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 listopada 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis z udziałem Banku 

Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Fundusze Europejskie dla 

Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2441) 

Uproszczone metody rozliczania 

Brak 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Przedsiębiorstwa 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

MŚP 

Grupa docelowa 

przedsiębiorstwa (w tym MŚP) 
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Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Średnie, Mikro, Małe 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 

WLWK-RCO002 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR002 - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: 

dotacje, instrumenty finansowe) 

WLWK-PLRR029 - Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 

WLWK-PLRR028 - Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 

WLWK-PLRR025 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające 

innowacje procesowe 

WLWK-RCR003 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje 

produktowe lub procesowe 

WLWK-PLRR024 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające 

innowacje produktowe 

WLWK-RCR001 - Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach 
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WLWK-PLRR033 - Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych 

produktów/usług 

 

Priorytet FENG.03 Zazielenienie przedsiębiorstw 

 

Instytucja Zarządzająca 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Wsparcia 

Innowacji i Rozwoju 

Fundusz 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Cel Polityki 

CP2 - Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku 

gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej i 

sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, 

gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się 

do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej 

mobilności miejskiej 

Miejsce realizacji 

PODLASKIE, ŁÓDZKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE, Warszawski stołeczny, 

WIELKOPOLSKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE, POMORSKIE, DOLNOŚLĄSKIE, 

ŚWIĘTOKRZYSKIE, OPOLSKIE, Mazowiecki regionalny, MAŁOPOLSKIE, LUBUSKIE, 

LUBELSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE, ŚLĄSKIE, PODKARPACKIE 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

1 003 657 934,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 
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800 000 000,00 

 

Działanie FENG.03.01 Kredyt Ekologiczny 

 

Cel szczegółowy 

EFRR/FS.CP2.I - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów 

cieplarnianych 

Instytucja Pośrednicząca 

Bank Gospodarstwa Krajowego 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

1 003 657 934,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

459 900 000,00 

Zakres interwencji 

040 - Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w 

MŚP lub w dużych przedsiębiorstwach oraz działania wspierające zgodne z 

kryteriami efektywności energetycznej, 039 - Projekty w zakresie efektywności 

energetycznej i projekty demonstracyjne w dużych przedsiębiorstwach oraz 

działania wspierające, 038 - Projekty w zakresie efektywności energetycznej i 

projekty demonstracyjne w MŚP oraz działania wspierające 

Opis działania 

Celem działania jest wpieranie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich 

efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również 

poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy. 
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W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz 

szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z 

energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej 

ekologiczne. 

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące 

refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie 

kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej 

inwestycji.   

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

70 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

70 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu, Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 listopada 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis z udziałem Banku 

Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Fundusze Europejskie dla 

Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2441) 

Uproszczone metody rozliczania 

Brak 
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Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Przedsiębiorstwa 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

MŚP, Duże przedsiębiorstwa 

Grupa docelowa 

przedsiębiorstwa (w tym MŚP) 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Małe, Średnie, Small mid caps, Mid caps, Mikro 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO006 - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakresie 

transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju 

WLWK-PLRO004 - Liczba wspartych dużych przedsiębiorstw 
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WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO023 - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 

WLWK-RCO002 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR002 - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: 

dotacje, instrumenty finansowe) 

WLWK-PLRR051 - Liczba przedsięwzięć proekologicznych 

WLWK-PLRR029 - Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 

WLWK-PLRR028 - Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 

WLWK-PLRR025 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające 

innowacje procesowe 

WLWK-RCR003 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje 

produktowe lub procesowe 

WLWK-PLRR024 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające 

innowacje produktowe 

WLWK-PLRR033 - Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych 

produktów/usług 

WLWK-RCR026 - Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach 

mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) 

PROG-FENGR-005 - Przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje procesowe 
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PROG-FENGR-003 - Przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje produktowe lub 

procesowe  

PROG-FENGR-004 - Przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje produktowe 

 

Działanie FENG.03.02 Zielony Fundusz Gwarancyjny 

 

Cel szczegółowy 

EFRR/FS.CP2.I - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów 

cieplarnianych 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

173 400 000,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

173 400 000,00 

Zakres interwencji 

075 - Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego 

wykorzystywania zasobów w MŚP, 076 - Wsparcie ekologicznych procesów 

produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w dużych 

przedsiębiorstwach 

Opis działania 

Celem instrumentu jest zwiększenie skali transformacji energetycznej 

przedsiębiorstw poprzez zapewnienia źródeł finansowania dłużnego dla tego 

procesu, w tym inwestycji i innych kosztów związanych z taką transformacją. 

Instrument gwarancyjny skierowany jest do mikro, małych i średnich firm oraz do 

przedsiębiorstw typu small mid-caps i mid-caps. Gwarancja ma ułatwić dostęp do 

finansowania inwestycji zwiększających efektywność energetyczną 

przedsiębiorstw, w tym w zakresie nowych inwestycji oraz modernizacji 
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dotychczasowej działalności w kierunku zielonej transformacji dotyczącej 

budynków, linii produkcyjnych, zakupu urządzeń ograniczających zużycie energii 

elektrycznej lub cieplnej, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Inwestycja finansowana 

kredytem z gwarancją będzie cechować się ustalonym na etapie wnioskowania 

poziomem oszczędności energii w zakresie poprawy efektywności energetycznej 

przedsiębiorstwa. Zasadność realizacji powyższych inwestycji będzie wynikać z 

audytów energetycznych lub wykazanej przez wnioskodawcę wartości dodanej w 

postaci efektu ekologicznego, który nie mógłby zostać osiągnięty bez zastosowania 

rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej. Możliwe jest również 

finansowanie kosztów inwestycyjnych i kapitału obrotowego w celu zwiększenia 

efektywności energetycznej przedsiębiorstw, w tym kosztów ponoszonych przez 

instalatorów rozwiązań efektywnych energetycznie w związku z realizacją 

kontraktów na rzecz podmiotów trzecich (zamawiających). 

Z gwarancji mogą skorzystać przedsiębiorstwa posiadające zdolność kredytową w 

ocenie instytucji finansowej, ale mające trudności w dostępie do finansowania z 

powodu braku lub niewystarczającego zabezpieczenia spłaty zadłużenia. 

Planowane jest łączenie wsparcia w formie gwarancji z finansowaniem części 

kosztów inwestycyjnych w formie dotacji do kapitału oraz kosztów odsetkowych w 

formie dopłaty do oprocentowania (w ramach jednej operacji). 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

100 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
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de minimis, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 listopada 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis z udziałem Banku 

Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Fundusze Europejskie dla 

Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2441) 

Uproszczone metody rozliczania 

Brak 

Forma wsparcia 

Wsparcie poprzez instrumenty finansowe: dotacje w ramach operacji instrumentu 

finansowego, Wsparcie poprzez instrumenty finansowe: gwarancja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Instytucje wspierające biznes 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Instytucje finansowe 

Grupa docelowa 
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przedsiębiorstwa (w tym MŚP) 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO006 - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakresie 

transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju 

WLWK-PLRO004 - Liczba wspartych dużych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

WLWK-RCO003 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR002 - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: 

dotacje, instrumenty finansowe) 

WLWK-PLRR051 - Liczba przedsięwzięć proekologicznych 

WLWK-PLRR029 - Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 

WLWK-PLRR028 - Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 

WLWK-PLRR025 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające 

innowacje procesowe 

WLWK-RCR003 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje 

produktowe lub procesowe 
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WLWK-PLRR024 - Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające 

innowacje produktowe 

PROG-FENGR-005 - Przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje procesowe 

PROG-FENGR-003 - Przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje produktowe lub 

procesowe  

PROG-FENGR-004 - Przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje produktowe 

 

Działanie FENG.03.03 IPCEI wodorowy 

 

Cel szczegółowy 

EFRR/FS.CP2.III - Rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz 

systemów magazynowania energii poza transeuropejską siecią energetyczną (TEN-

E) 

Instytucja Pośrednicząca 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

166 700 000,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

166 700 000,00 

Zakres interwencji 

029 - Procesy badawcze i innowacyjne, transfer technologii i współpraca między 

przedsiębiorstwami, organizacjami badawczymi i uczelniami wyższymi, 

koncentrujące się na gospodarce niskoemisyjnej, odporności i przystosowaniu się 

do zmian klimatu 
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Opis działania 

Instrument obejmuje finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw 

uczestniczących w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot 

Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI) zgodnie z art. 

107 ust. 3 lit. b Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).  

Projekty IPCEI (important projects of common European interest) pozwalają 

polskim przedsiębiorcom gromadzić specjalistyczną wiedzę oraz wpisać się w 

łańcuchy wartości w zakresie przełomowych technologii. Sprzyjają one 

internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw przez możliwość nawiązania bliskiej 

współpracy z przedsiębiorcami z innych krajów UE działających w obszarze 

zaawansowanych technologii. Docelowo pobudzą również eksport produktów 

wysokich technologii. Dzięki temu, że KE akcentuje przy projektach IPCEI 

konieczność zaistnienia efektu rozlania się wiedzy (spillover effects), pomagają 

one udrażniać kanały współpracy pomiędzy dużymi przedsiębiorcami i MŚP oraz 

środowiskiem naukowym. 

Finansowanie będzie dotyczyło projektów z obszaru niskoemisyjnego i 

produkowanego z wykorzystaniem energii odnawialnej wodoru. Celem wspólnej 

inicjatywy ma być budowa łańcucha wartości wodoru w UE, który umożliwi 

wykorzystanie go w transporcie, energetyce i przemyśle. Projekty realizowane w 

wodorowym IPCEI będą dotyczyć zarówno fazy wytwarzania, dystrybucji i 

magazynowania wodoru, jak i opracowania technologii i systemów wykorzystania 

wodoru w trzech ww. obszarach. Wodorowe IPCEI będzie obejmować zarówno 

projekty w fazie badań i rozwoju, jak i pierwszego zastosowania przemysłowego. 

Projekty IPCEI posiadają wyraźnie innowacyjny charakter w świetle najnowszych 

osiągnieć w danym sektorze. Obejmują one fazę badań i rozwoju oraz pierwszego 

wdrożenia przemysłowego, wpisując się w łańcuch wartości dla danej technologii. 

Projekty mogą obejmować rozbudowę instalacji pilotażowych lub opracowanie 

całkowicie nowej aparatury i urządzeń w ramach etapu następującego po etapie 

linii pilotażowej (w tym fazę testów), ale nie mogą obejmować produkcji masowej, 

ani działalności komercyjnej. 
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Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

100 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

W przygotowaniu 

Uproszczone metody rozliczania 

Brak 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 

0 

Sposób wyboru projektów 

Konkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Przedsiębiorstwa 

Typ beneficjenta – szczegółowy 
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Duże przedsiębiorstwa, MŚP 

Grupa docelowa 

przedsiębiorstwa (w tym MŚP) 

Wielkość podmiotu (w przypadku przedsiębiorstw) 

Mikro, Duże, Małe, Średnie, Small mid caps, Mid caps 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO006 - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakresie 

transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju 

WLWK-PLRO004 - Liczba wspartych dużych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO002 - Liczba wspartych małych przedsiębiorstw 

WLWK-PLRO001 - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 

WLWK-PLRO003 - Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw 

WLWK-RCO002 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji 

WLWK-RCO001 - Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, 

średnie, duże) 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-RCR002 - Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: 

dotacje, instrumenty finansowe) 

WLWK-PLRR051 - Liczba przedsięwzięć proekologicznych 

WLWK-PLRR006 - Liczba wdrożonych wyników prac B+R 
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WLWK-RCR001 - Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach 

PROG-FENGR-006 - Przychód z wdrożonych wyników prac B+R 

 

Priorytet FENG.04 Pomoc techniczna 

 

Instytucja Zarządzająca 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Wsparcia 

Innowacji i Rozwoju 

Fundusz 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Cel Polityki 

PT - Pomoc Techniczna 

Miejsce realizacji 

ŁÓDZKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, PODKARPACKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE, LUBELSKIE, 

LUBUSKIE, MAŁOPOLSKIE, DOLNOŚLĄSKIE, Mazowiecki regionalny, PODLASKIE, 

ŚLĄSKIE, POMORSKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE, WIELKOPOLSKIE, Warszawski 

stołeczny, OPOLSKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

200 060 195,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

159 464 843,00 
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Działanie FENG.04.01 Pomoc techniczna 

 

Cel szczegółowy 

PT.1 - Pomoc Techniczna 

Wysokość alokacji ogółem (EUR) 

200 060 195,00 

Wysokość alokacji UE (EUR) 

159 464 843,00 

Zakres interwencji 

182 - Wzmocnienie potencjału instytucji państwa członkowskiego, beneficjentów i 

odpowiednich partnerów, 181 - Ewaluacja i badania, gromadzenie danych, 180 - 

Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola, 179 - Informacja i 

komunikacja 

Opis działania 

Celem działania jest zapewnienie efektywnego zarządzania i wdrażania FENG 

poprzez zapewnienie: 

I. Sprawnego systemu realizacji Programu,   

II. Efektywnego systemu informacji i promocji Programu,  

III. Wsparcia potencjału beneficjentów, potencjalnych beneficjentów i 

partnerów do aplikowania o dofinansowanie i realizacji projektów. 

 

I. Wsparcie systemu realizacji Programu, w tym w zakresie: naboru i selekcji 

projektów, systemu monitorowania, ewaluacji, kontroli, certyfikacji będzie 

realizowane m.in. poprzez: 
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a) działania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi zapewniające 

utrzymanie ciągłości zatrudnienia dobrze wykwalifikowanych kadr. W ramach 

działania będą finansowane projekty w szczególności dotyczące:  

• finansowania kosztów zatrudnienia pracowników IP,  

• zwiększenia kompetencji pracowników Instytucji systemu zarządzania, 

wdrażania i kontroli dzięki różnym formom szkoleniowym, np. warsztaty, kursy, 

studia a także  nowoczesne metody podnoszenia kompetencji takie jak: e-learning, 

b) zapewnienia wyposażenia stanowisk pracy oraz odpowiedniej przestrzeni 

biurowej poprzez zakup min. sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu 

biurowego oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych, pokrycie kosztów 

wynajmu. 

c) ewaluacji FENG, w tym finansowanie: realizacji badań ewaluacyjnych, 

szkoleń pracowników jednostek ewaluacyjnych, kosztów funkcjonowania Grupy 

Sterującej Ewaluacją, publikacji wybranych raportów ewaluacyjnych, artykułów, 

materiałów poświęconych metodologii badań ewaluacyjnych, organizacji 

spotkań/konferencji dedykowanych wybranym raportom ewaluacyjnym. 

d) wsparcie procesów zarządzania finansowego, kontroli i certyfikacji 

Programu, w tym finansowanie: 

• wsparcia eksperckiego w zarządzaniu i wdrażaniu FENG, np.: przygotowanie 

analiz, ekspertyz, ocen, doradztwo, 

• procesu wyboru projektów, w szczególności finansowanie kosztów usług 

ekspertów, 

• działań zapewniających obsługę organizacyjną poprzez  m.in. organizację 

warsztatów, konferencji, spotkań, posiedzeń grup roboczych, finansowanie 

kosztów tłumaczeń, archiwizacji, zakupu publikacji, 

• działań w zakresie zapobiegania, wykrywania, korygowania i raportowania 

w obszarze nieprawidłowości i nadużyć finansowych, 
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• procesu monitorowania FENG (m.in. finansowanie kosztów funkcjonowania 

Komitetu Monitorującego oraz grup i zespołów roboczych, wsparcie partnerów 

społeczno-gospodarczych), 

• procesu kontroli, w tym m.in. koszty wsparcia Instytucji systemu wdrażania 

przez wykonawców zewnętrznych, koszty delegacji, 

• kosztów podróży służbowych,  

e) działania zapewniające efektywne wdrażanie zasad horyzontalnych, m.in. 

równości, niedyskryminacji i dostępności przez instytucje wdrażające FENG, 

członków KM, ekspertów oceniających, wnioskodawców i beneficjentów (np. 

wsparcie eksperckie, szkolenia i konferencje, materiały informacyjne, wsparcie 

działań koordynatora ds. równości i niedyskryminacji, współpraca z partnerami), 

f) działania wspierające budowę kultury administracyjnej zorientowanej na 

potrzeby beneficjentów np. wsparcie organizacji i realizacji procesów obsługi 

projektów, nowoczesne i spójne narzędzia komunikacji z beneficjentami oraz 

systemy IT zmniejszające obciążenia po stronie beneficjentów i zaangażowanych 

instytucji, 

g) działania promujące Pakty uczciwości w celu zastosowania ich w zasadnych 

projektach, 

h) działania zamykające Programy z poprzednich perspektyw finansowych i 

przygotowujące przyszły okres programowania. 

2. Wsparcie funkcjonowania skutecznego systemu informacji i promocji FENG, 

w szczególności: 

a) informowanie i zachęcanie do skorzystania ze środków FENG, 

b) zapewnienie wysokiej świadomości opinii publicznej o działaniach i efektach 

FENG, w tym pokazanie pozytywnego wpływu wsparcia z UE w obszarze innowacji, 

technologii, rozwoju kompetencji B+R+I, rozwoju przedsiębiorstw, kraju i 

gospodarki, podnoszenia jakości życia obywateli, 
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c) wspieranie beneficjentów w realizacji projektów poprzez  szkolenia, 

webinaria i inne działania edukacyjne, 

d) promowanie „zielonych zamówień” poprzez informowanie i zachęcanie do 

stosowania rozwiązań ekologicznych w zamówieniach publicznych, 

e) informowanie i promowanie wartości i celów rozwojowych krajowych i UE, 

w tym informowanie o strategiach UE i krajowych wpisujących się w założenia 

Programu. 

3. Wsparcie potencjału beneficjentów, ostatecznych odbiorców i potencjalnych 

beneficjentów oraz wzmocnienie ich kompetencji w zakresie aplikowania o 

wsparcie i realizacji projektów. W tym zakresie finansowane będą działania 

wspierające:  

a) potencjalnych beneficjentów, np: 

• analiza pomysłu na projekt pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania 

z FENG (analiza słabych i mocnych stron w kontekście kryteriów FENG, wskazanie 

elementów, które warto wzmocnić) poprzez zapewnienie bezpłatnej usługi 

informacyjno-edukacyjnej STEP opartej na współpracy przedsiębiorcy z ekspertem.  

b) beneficjentów programu, np: 

• wzmocnienie kompetencji beneficjentów do realizacji projektów, na 

poziomie organizacyjnym, zarządczym, prawnym, komunikacyjnym, badawczym.  

• wprowadzenie  systemów do kompleksowej obsługi realizowanej umowy o 

dofinansowanie (np. w zakresie raportowania, rozliczania, komunikacji, zmian, 

kontroli),  

• zastosowania kosztów uproszczonych rozliczania wydatków. 

Ponadto, w tym obszarze będą wspierane działania skierowane do beneficjentów, 

potencjalnych beneficjentów, usprawniające realizację projektów i wdrażanie 

programu, tj.: 
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a) wspierające nawiązywanie relacji, współpracę, wymianę wiedzy, nawiązywanie 

kontaktów biznesowych między firmami, beneficjentami i instytucjami systemu 

wdrażania, promujące np. budowanie konsorcjów projektowych,  

b) usługa informacyjna polegająca na możliwości uzyskania kompleksowych 

informacji o możliwościach wsparcia z instrumentów realizowanych w FENG  pn. 

„Innopoint – kompleksowa usługa informacyjna w zakresie oferty FENG”. 

c)  monitorowanie ścieżki  rozwoju uczestników programów dedykowanych 

innowacjom. 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 

79.71 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze 

środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

100 

Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna 

Bez pomocy 

Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna 

Bez pomocy 

Uproszczone metody rozliczania 

do 15% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie personelu) [art. 54(b) CPR], stawka ryczałtowa w oparciu o 

metodykę IZ [art. 53(3)(a) CPR] 

Forma wsparcia 

Dotacja 

Dopuszczalny cross-financing (%) 
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0 

Sposób wyboru projektów 

Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 

Administracja publiczna, Instytucje wspierające biznes, Instytucje nauki i edukacji, 

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

Typ beneficjenta – szczegółowy 

Administracja rządowa, Bank Gospodarstwa Krajowego, Instytucje finansowe, 

Jednostki naukowe, Instytucje otoczenia biznesu, Organizacje pozarządowe 

Grupa docelowa 

przedsiębiorcy, administracja publiczna (w tym rządowa) oraz podległe jej organy i 

jednostki organizacyjne 

Kryteria wyboru projektów 

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-

gospodarki/komitet-monitorujacy/ 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLRO158 - Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu 

WLWK-PLRO152 - Liczba opracowanych ekspertyz 

WLWK-PLRO153 - Liczba posiedzeń komitetów, sieci grup oraz innych spotkań w 

celu wymiany doświadczeń z partnerami 

WLWK-PLRO151 - Liczba przeprowadzonych ewaluacji 

WLWK-PLRO155 - Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów 
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WLWK-PLRO150 - Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji 

WLWK-PLRO149 - Średnioroczna liczba etatów finansowanych z Pomocy 

Technicznej 

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-ND001 - Nie dotyczy 

 

 


