
 

Fundacja Małopolskie Centrum Transferu Technologii 
 

Niezależna instytucja promująca nowe rozwiązania, 
innowacyjne technologie, dostarczająca 

specjalistyczne doradztwo i pomoc w zakresie 
projektów B+R, ich finansowania, komercjalizacji 
nowych technologii dla nauki, kultury i biznesu. 

 



 

 
 
 

Nasza skuteczność w pozyskiwaniu 
dofinansowania na projektu 

innowacyjne – 
 to 99,00 %  

 
 



 
 

Pomagamy w opracowaniu 
koncepcji projektu,  

zarówno od strony biznesowej,  
jak i możliwości pozyskania 

dofinansowania.  
 
 
 



 
 

 
 

KRAJOWE PROGRAMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ 
INNOWACYJNYCH 

 
 
 



PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 

 
 

W kompetencji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  znajdują się 
działania w ramach osi I, działanie 1.1. Projekty B+R 
przedsiębiorstw:   
 
1.1.1.  Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa.  
 
1.1.2.  Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji 
pilotażowej/demonstracyjnej.  
 
1.2.  Programy sektorowe.  
 
4.1.2. Regionalne agendy naukowo-badawcze 
 
4.1.4. Projekty  aplikacyjne.  
 
 
 



PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 

 
 

PARP z BGK realizują poddziałania w ramach osi II i III.  
 

W kompetencji PARP znajdują się następujące poddziałania PO IR: 

2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.  

2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych 

2.3.4 Ochrona własności przemysłowej. 

3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock. 

3.2.1 Badania na rynek.  



POIR – 1.1.1 - Badania przemysłowe i prace 
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa   

 
 

Od 1 marca 2017 r.  do 30  czerwca 2017 r. 
 

wrzesień 2017 r. – grudzień 2017 r. 
 

Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym 
miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i 

merytoryczną oraz opublikowanie list projektów 
rekomendowanych i nierekomendowanych do 

dofinansowania 



POIR – 1.1.1 Badania przemysłowe i prace 
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa   

 
 

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, 
które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe 

albo prace rozwojowe.  
 
 

Beneficjentem są mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa,  
a  także duże firmy .  



POIR – 1.1.1 Badania przemysłowe i prace 
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa   

 
 Min. wartość kosztów kwalifikowalnych  dla MSP - 2 mln PLN. 

Min. Wartość kosztów kwalifikowanych dla dużego 
przedsiębiorcy – 12 mln PLN.  

 
Max. wartość dofinansowania nie może przekroczyć dla 

przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów określonych w § 9 ust.1 
rozporządzenia MNiSW, t.j.: 

 
•  20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania 

przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa 
kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania 
wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych lub 
 

• 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, 
dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów 
kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania 
wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych. 



POIR – 1.1.1 Badania przemysłowe i prace 
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa   

 
 W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu, 

można zwiększyć wielkość dofinansowania, do max.:  
 
• Mikro i mały przedsiębiorca:  

 
– 80% kosztów kwalifikowanych – na badania przemysłowe,  
– 60% kosztów kwalifikowanych - prace rozwojowe.  
 
• Średni przedsiębiorca:  

 
– 75 % kosztów kwalifikowanych – na badania przemysłowe,  
– 50 % kosztów kwalifikowanych - prace rozwojowe.  

 
 



POIR – 1.1.1 Badania przemysłowe i prace 
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa   

 
 W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu, 

można zwiększyć wielkość dofinansowania, do max.:  
 
 
• Duży przedsiębiorca:  

 
– 65 % kosztów kwalifikowanych – na badania przemysłowe,  
– 40% kosztów kwalifikowanych - prace rozwojowe.  
 

 
 



POIR – 1.1.1 - Kiedy możemy wnioskować o premię z tytułu 

szerokiego rozpowszechniania wyników projektu?  

 
 

Tylko jeśli w okresie 3 lat od zakończenia projektu wyniki projektu: 
•  zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach 

naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze 
ogólnokrajowej , lub  

 
•  zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych 

lub technicznych zawartych w wykazie czasopism opracowanym 
przez MNISW lub powszechnie dostępnych bazach danych 
zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań 
(surowych danych badawczych),  lub 
 

• zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem 
oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją 
otwartego dostępu. 



POIR – 4.1.2.  
Regionalne agendy naukowo –badawcze 

 

 
 

W konkursie w ramach Poddziałania 4.1.2 
Regionalne agendy naukowo-badawcze, projekt może być 
realizowany wyłącznie w ramach konsorcja: 
1. w skład których wchodzi co  najmniej  jedna  jednostka  
naukowa,  
2. co najmniej jedno przedsiębiorstwo.  

 
W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż   5 podmiotów ,          
z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowanych 
przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach 
kwalifikowalnych projektu  wynosi minimum 30%. 
 
Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa. 



POIR – 4.1.2.  
Regionalne agendy naukowo –badawcze 

 
  

 
 

 

Nabór wniosków: 
 

czerwiec 2017 r. – lipiec 2017 r.   



POIR 4.1.4. Projekty aplikacyjne  
 

 
 

Projekt  może  być  realizowany  wyłącznie                   
w ramach konsorcjum , w którego skład mogą 
wchodzić:  
 
1) co  najmniej  jedna  jednostka  naukowa,   
2) co najmniej jedno przedsiębiorstwo.  
 
W skład  konsorcjum  może  wchodzić  nie  
więcej  niż  5  podmiotów,  z  zastrzeżeniem,              
że  liczba przedsiębiorstw wchodzących w skład 
konsorcjum nie może być mniejsza niż połowa 
łącznej  liczby konsorcjantów.  
 



POIR 4.1.4. Projekty aplikacyjne  
 

 
 
Minimalna  wartość kosztów kwalifikowalnych 
projektu dofinansowanego w  ramach  konkursu 
wynosi 2 mln PLN.  
 
Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie 
wynosi 10 mln PLN. 



POIR 4.1.4. Projekty aplikacyjne  
 

 
 Termin naboru wniosków: 

 
wrzesień 2017 r. – październik 2017 r.  

 
 



Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.  

 
  
 

Projekty dofinansowane w ramach działania –  

związane z zakupem usługi polegającej na opracowaniu:  

nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu,  

nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji,  

nowego projektu wzorniczego;  

nowej lub znacząco ulepszonej usługi. 

 

Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy. 



Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.  

 
  
 

Poziom dofinansowania:  

do 70% dla średnich przedsiębiorców oraz  

do 80% dla mikro i małych przedsiębiorców.  

 

Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych  na projekt to 60 000 zł. 

Maksymalna kwota wydatków kw.  na projekt to 400 000 zł.  



Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.  

 
  
 

 

Nabór wniosków: 

 

Od  8 czerwca 2017 r. do lutego 2018 r. 



Poddziałanie 2.3.3  
Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów 

Kluczowych   
  
 

 

 
 
 

Projekty dofinansowane w ramach działania : 
 

- związane z wprowadzaniem na rynki zagraniczne oferty/produktów 
klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem 
produktów zaawansowanych technologicznie;  

 
- związane z aktywizacją członków klastra w obszarze 

internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z 
partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, 
zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych. 



Poddziałanie 2.3.3  
Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów 

Kluczowych   
  
 

 

 
 
 

Poziom dofinansowania:  
 

od 50% do 80% wydatków kwalifikowanych,  
 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych 500 tys. zł, 
maksymalna – 6 mln zł. 

 
Z działania mogą skorzystać – koordynatorzy Krajowych Klastrów 

Kluczowych.  
 

Ostatecznym odbiorcą wsparcia są również przedsiębiorcy 
wchodzący w skład Krajowego Klastra Kluczowego. 



Poddziałanie 2.3.3  
Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów 

Kluczowych   
  
 

 

 
 
 

 

Nabór wniosków: 
 

Od 16 czerwca 2017 r. do stycznia 2018 r. 



Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej.  

 
  
 

 

 
Projekty dofinansowane w ramach działania: 

 
- uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej                          
(tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw                         
z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia 
przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia 
poprzez zakup usługi doradczej, 

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



Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej.  

 
  
 

 

 
Projekty dofinansowane w ramach działania: 

 
Planowana minimalna wartość projektu  - 10 000 zł. 

Planowana maksymalna wartość projektu  - 1 000 000 zł.  
 

Poziom dofinansowania: do 50% (bez względu na wielkość 
przedsiębiorstwa i miejsce realizacji projektu). 

 
 

Z działania mogą skorzystać –  
mikro, mali i średni przedsiębiorcy. 



Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej.  

 
  
 

 

 
 

Nabór wniosków: 
 

Od 16 maja 2017 r. do grudnia 2017 r. 



Poddziałanie 3.1.5 - Wsparcie MŚP w dostępie do 
rynku kapitałowego- 4 Stock. 

 
 Wsparcie projektów, mających na celu 
przygotowanie niezbędnej dokumentacji                          
do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania            
o charakterze udziałowym i dłużnym, w celu 
wprowadzenia zmian organizacyjnych, 
produktowych lub technologicznych o charakterze 
innowacyjnym.  
 



PARP – realizacja POIR 

Poddziałanie 3.1.5 - Wsparcie MŚP w dostępie do 
rynku kapitałowego- 4 Stock. 
 
 Maksymalna intensywność dofinansowania 
wynosi 50% wartości kosztów kwalifikowalnych 
projektu. 
 
Koszty kwalifikowane to usługi doradcze w zakresie 
przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych 
do pozyskania zewnętrznego  finansowania na 
rynkach krajowych (GPW, NewConnect, Catalyst).  



Poddziałanie 3.1.5 - Wsparcie MŚP w dostępie do 
rynku kapitałowego- 4 Stock. 

 
 
 

Nabór trwa do 20 listopada 2017 r.  
 
 



  

 
 

PAPR - Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek 
 

 
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów 
dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-
rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę 
samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do 
wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco 
ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). 
 



  

 
 

PAPR - Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek 
 

 
Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą 
być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub 
eksperymentalne prace rozwojowe. 
 
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się 
wyłącznie podmioty spełniające kryteria 
mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.  



  

 
 

PAPR - Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek 
 

 
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu 
wynosi 10 000 000 zł. 
 
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu 
wynosi 50 000 000 EUR.  
 
Maksymalną intensywność dofinansowania na wydatki 
inwestycyjne określa się zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej na lata 2014-2020.  



  

 
 

PAPR - Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek 
 

 
 

Planowany termin naboru wniosków: 
 

Listopad 2017 r. – styczeń 2018 r. 



 
 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ   
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY  
I INDYWIDUALNEGO DORADZTWA W ZAKRESIE DOPASOWANIA FUNDUSZY 

DO POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOSTEK NAUKOWYCH 
 

Kontakt: 
 

Dorota Hubka-Wójcik 
Tel. + 48 604 122 931 

E-mail dorota@mctt.pl  
www.mctt.pl  

 
 

mailto:dorota@mctt.pl
http://www.mctt.pl/

