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Fundusze Europejskie
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944,1 mln euro 

w ramach 
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Mapa pomocy regionalnej 
2014-2020

• mikro, małe przedsiębiorstwa + 20%

• średnie przedsiębiorstwa + 10%



Regionalne specjalizacje 
województwa opolskiego



Inteligentne specjalizacje regionalne



RPO WO dla przedsiębiorstw –
pierwsze nabory

• Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach 

• Planowany termin: II kw. 2016r.,  III kw. 2018

Główne typy przedsięwzięć:

• budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności 
innowacyjnej przedsiębiorstw;

• finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów tj.:

– prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych),

– linii pilotażowych,

– działań w zakresie wczesnej walidacji produktów,

– zaawansowanych zdolności produkcyjnych,

– pierwszej produkcji.

• wsparcie budowy, rozbudowy, zakupu wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju 
działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, poprzez instrumenty finansowe.

• Kwota przeznaczona na konkurs: 80 mln PLN (20mln EUR) 

• Instytucja ogłaszająca:  OCRG



Wsparcie innowacyjnych technologii, 
B + R w firmach;

Oś I Innowacje w gospodarce
• Cel szczegółowy 1: Zwiększona aktywność badawczo-

rozwojowa przedsiębiorstw

UWAGA!!!
Definicja eksperymentalnych prac rozwojowych, zawarta
w Rozporządzeniu Komisji UE nr 651/2014 wskazuje, że prototypy
i projekty pilotażowe opracowane w wyniku tych prac można
wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp
lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym
do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest
zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.



RPO WO dla przedsiębiorstw –
pierwsze nabory

• Poddziałanie 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych 

• Planowany termin: III kwartał 2015r.

• Główne typy przedsięwzięć: 
– inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów służących opiece nad osobami 

zależnymi, (np. miejsca opieki całodobowej, dzienne domy pomocy, mieszkania 
wspomagane, treningowe). 

• Kwota przeznaczona na konkurs 75 mln PLN 

• Instytucja ogłaszająca: OCRG



RPO WO dla przedsiębiorstw –
pierwsze nabory

• Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja 

• Planowany termin: III kw. 2015r. 

• Główne typy przedsięwzięć: 
– wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań 

międzynarodowych, otwierania nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej 
lub sektorowej; 

– wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym 
i międzynarodowym; 

– promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. 
w targach, pokazach technologii, (jedynie jako mniejsza część projektu, znajdująca 
uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonym nowym modelu 
biznesowym). 

• Kwota przeznaczona na konkurs: 17,4 mln PLN 

• Instytucja ogłaszająca: OCRG



Oś II Konkurencyjna gospodarka
• Poddziałanie 2.1.1 oraz 2.1.3 - Nowe produkty i usługi w MŚP  - I i III kw. 2016 r.

Główne typy przedsięwzięć:
• wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w 

ramach OP I;
• inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub 

ulepszonych produktów lub usług;

• Poddziałanie 2.1.2 – Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach – I kw. 2017 r. i I kw. 2019 r.

Główne typy przedsięwzięć:
• wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne 

(B2B);
• wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych 

i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E);
• wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C);

UWAGA !!!
Projekty w zakresie zastosowania TIK, a także realizowane w ramach OSI Obszary Przygraniczne (powiaty: nyski, prudnicki, 
głubczycki) zostaną wsparte w formie dotacji bezpośrednich.

Wsparcie innowacyjnych technologii, 
B + R w firmach;



Kierunkowe zasady wyboru operacji w osi II:

• priorytetowo traktowane będą inwestycje zgodne z 
Regionalną Strategią Innowacji Województwa Opolskiego do 
2020 r. (Specjalizacje regionalne);

• dodatkowe preferencje przewiduje się dla przedsiębiorstw 
oraz inwestycji ekologicznych;

• odrębne kryteria wyboru przedsięwzięć zostaną zastosowane 
w przypadku przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju 
(działających do 24 miesięcy) oraz nowozałożonych (start-up); 

Wsparcie innowacyjnych technologii, 
B + R w firmach;



Wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw ze 
szczególnym uwzględnieniem powiązań Polska –

Czechy, przygotowanie do EKSPORTU

Oś II Konkurencyjna gospodarka
• Cel szczegółowy 3 Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MSP
• Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

Główne typy przedsięwzięć:
• Wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań 

międzynarodowych, otwierania nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub 
sektorowej;

• Wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
• Promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. 

w targach, pokazach technologii, jedynie jako mniejsza część projektu, znajdująca uzasadnienie 
w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonym nowym modelu biznesowym.

Główne typy beneficjentów:
• - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa z branży rolno- spożywczej nie 

prowadzące produkcji podstawowej produktów rolnych.



W ramach realizowanych projektów można będzie sfinansować działania znane już Państwu z tzw. 
„Paszportu do eksportu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
2007-2013. 

1) Wsparcie opracowania nowych (a także aktualizacji/modyfikacji istniejących) modeli biznesowych 
MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, 
dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej.

- koszty tłumaczeń na języki obce elementów niezbędnych do realizacji projektu;
- koszty opracowania nowej strategii działań firmy a także aktualizacji/modyfikacji istniejącej;
- koszty opracowania nowego modelu biznesowego MSP a także aktualizacji/modyfikacji istniejącego;
- usługi prawne, ekspertyzy techniczne i finansowe, jeżeli są bezpośrednio związane 

z realizacją przedsięwzięcia objętego wsparciem;
- zakup baz danych nierozerwalnie związanych z przedmiotem projektu;
- koszt przygotowania specjalistycznego badania, analizy, ankiety bezpośrednio związanej 

z przedmiotem projektu.

Wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw ze 
szczególnym uwzględnieniem powiązań Polska –

Czechy, przygotowanie do EKSPORTU



2) Wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

- zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z Wytycznymi;
- zakup i montaż wyposażenia oraz sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem projektu;
- usługi prawne, ekspertyzy techniczne i finansowe, jeżeli są bezpośrednio związane

z realizacją przedsięwzięcia objętego wsparciem;
- zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi;
- przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z wprowadzaniem towarów lub usług na

wybrane rynki docelowe;
- transport i ubezpieczenie próbek wyrobu i dokumentacji technicznej;
- przeprowadzenie badań certyfikacyjnych;
- wystawienie i wydanie certyfikatu;
- zakup baz danych oraz badań marketingowych;
- koszty tłumaczeń na języki obce elementów niezbędnych do realizacji projektu;
- koszty przygotowania oferty handlowej;
- opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących

w realizacji projektu;
- przejazd i zakwaterowanie nie więcej niż trzech osób. Koszty mogą dotyczyć jedynie

przedsiębiorcy/personelu przedsiębiorcy

Wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw ze 
szczególnym uwzględnieniem powiązań Polska –

Czechy, przygotowanie do EKSPORTU



3) Promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. 
w targach, pokazach technologii, jedynie jako mniejsza cześć projektu, znajdująca uzasadnienie 
w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych.

Działania w ramach 3 typu mogą stanowić maksymalnie 49% wartości kosztów kwalifikowanych!

- zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z Wytycznymi;
- zakup i montaż wyposażenia oraz sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem projektu;
- działania informacyjno-promocyjne integralnie związane z realizacją projektu, w tym m.in. 
przygotowanie projektu materiałów promujących produkt/usługę oraz ich produkcja (np. przygotowanie 
i druk materiałów promocyjnych, broszur, katalogów, folderów reklamowych zawierających ofertę 
handlową, prezentacje multimedialne, filmy instruktażowe, materiały testowe rozdawane w czasie 
imprezy, promocja medialna, koszty związane z wynajęciem powierzchni reklamowej w kraju i za 
granicą);
- opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz związane z ubezpieczeniem osób uczestniczących 
w realizacji projektu;
- koszt wyżywienia ponoszony przez organizatora wydarzenia o charakterze 
krajowym/międzynarodowym;

Wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw ze 
szczególnym uwzględnieniem powiązań Polska –

Czechy, przygotowanie do EKSPORTU



- transport eksponatów i elementów zabudowy (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną) 
w związku z udziałem w wydarzeniach o charakterze międzynarodowym i krajowym;
- spedycja eksponatów i elementów zabudowy w związku z udziałem w wydarzeniach 
o charakterze międzynarodowym i krajowym; 
- koszt zabudowy stoiska wystawowego/ekspozycji (w tym m.in.: projekt zabudowy stoiska 
wystawowego/ekspozycji, montaż, demontaż stoiska wystawowego /ekspozycji, podłączenie i zużycie 
mediów);
- koszty wynajmu stoiska/powierzchni wystawowej;
- koszty obsługi technicznej stoiska wystawowego;
- zakup biletów wstępu na wydarzenia o charakterze krajowym/międzynarodowym m.in. 
targi/wystawy/pokazy technologii;
- wpis do katalogu targowego i opłata rejestracyjna;
- koszty zabezpieczenia wydarzeń ponoszony przez organizatora, w tym m.in. zabezpieczenie medyczne, 
sanitarne, przeciwpożarowe;
- przejazd i zakwaterowanie nie więcej niż trzech osób, uczestniczących w wydarzeniach 
o charakterze krajowym lub międzynarodowym tj. przedsiębiorcy/personelu przedsiębiorcy.

UWAGA!!!
Finansowanie ww. działań ze środków unijnych może sięgnąć aż 350 tyś zł (max. 70% wartości 
projektu). Wsparcie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis.

Wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw ze 
szczególnym uwzględnieniem powiązań Polska –

Czechy, przygotowanie do EKSPORTU



Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja 
– kryteria punktowe

nr nazwa waga punkty opis

1 Zwiększenie efektywności 
funkcjonowania 
przedsiębiorstwa.

3 0 - 2 „Liczba podpisanych kontraktów 
handlowych”.
0 pkt - < 5 zadeklarowanych do 
podpisania kontraktów; 
1 pkt - ≥ 5 ≤ 10 zadeklarowanych 
do podpisania kontraktów; 
2 pkt - >10 zadeklarowanych do 
podpisania kontraktów. 

2 Wprowadzenie 
produktu/usługi na nowy 
rynek zagraniczny lub 
wprowadzenie nowego 
produktu/usługi na rynek 
zagraniczny.

3 0 lub 3 0 pkt – Nie; 3 pkt – Tak. 



Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja 
– kryteria punktowe CD.

nr nazwa waga punkty opis

3 Zwiększenie efektywności 
funkcjonowania 
przedsiębiorstwa.

2 0 - 4 Wkład własny wyższy od 
minimalnego: ≤5% - 0 pkt; 
>5% ≤ 12% - 1 pkt; 
>12% ≤ 20% - 2 pkt; 
>20% ≤ 30% - 3 pkt; 
> 30% - 4 pkt. 

4 Projekt prowadzi do 
wprowadzenia zmian 
organizacyjno –
procesowych. 
Kryterium nie dotyczy 
przedsiębiorstw 
nowozałożonych.

2 0 - 2 0 pkt – projekt nie prowadzi do 
zmian organizacyjno-
procesowych; 
2 pkt - projekt prowadzi do zmian 
organizacyjno-procesowych. 



Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja 
– kryteria punktowe CD.

nr nazwa waga punkty opis

5 Projekt dotyczy kluczowych 
lub potencjalnie 
kluczowych obszarów 
rozwoju wskazanych w 
RSIWO2020. 

2 0 - 2 0 pkt – projekt nie dotyczy 
kluczowych lub potencjalnie 
kluczowych obszarów rozwoju 
wskazanych w RSIWO2020; 
1 pkt - projekt dotyczy 
potencjalnie kluczowych 
obszarów rozwoju wskazanych w 
RSIWO2020; 
2 pkt - projekt dotyczy 
kluczowych obszarów rozwoju 
wskazanych w RSIWO2020. 

6 Udział przychodów 
przedsiębiorstwa 
dotyczących eksportu w 
stosunku do wielkości 
przychodów ogółem. 

2 0 - 3 0 pkt. – brak eksportu; 
1 pkt. – wielkość eksportu < 5%; 
2 pkt. - wielkość eksportu ≥ 5% < 20%; 
3 pkt. - wielkość eksportu ≥ 20%. 

(3 ostatnie lata obrotowe)



Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja 
– kryteria punktowe CD.

nr nazwa waga punkty opis

7 Ocena konkurencyjności 
produktu/usługi będącej 
przedmiotem projektu.

2 0 - 1 0 pkt –wprowadzany 
produkt/usługa nie stanowi 
oferty konkurencyjnej w stosunku 
do oferty istniejącej na danym 
rynku; 
1 pkt – wprowadzany 
produkt/usługa stanowi ofertę 
konkurencyjną w stosunku do 
oferty istniejącej na danym 
rynku.

8 Kompleksowość projektu. 1 1 - 3 1 pkt – projekt indywidualny; 
2 pkt – projekt realizujący jednocześnie 
dwa typy projektów; 
3 pkt - projekt kompleksowy. 



Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja 
– kryteria punktowe CD.

nr nazwa waga punkty opis

9 Komplementarność 
projektu.

1 0 - 3 Oceniane będzie logiczne i 
tematyczne powiązanie projektu 
z innymi projektami/inwestycjami 
realizowanymi/zrealizowanymi 
przez wnioskodawcę. 
0 pkt – brak komplementarności; 
1 pkt – komplementarny z 1 
projektem/inwestycją; 
2 pkt – komplementarny z 2 
projektami/inwestycjami; 
3 pkt- komplementarny z 3 i 
więcej projektami/inwestycjami. 



Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja 
– kryteria punktowe DODATKOWE

nr nazwa waga punkty opis

1 Wnioskodawca jest 
przedsiębiorstwem we 
wczesnej fazie rozwoju lub 
przedsiębiorstwem 
nowozałożonym.

2 2 Przedsiębiorstwo we wczesnej fazie rozwoju –
przedsiębiorstwo, którego okres funkcjonowania 
wynosi > 3 miesiące ≤ 24 miesiące. 
Przedsiębiorstwo nowozałożone –
przedsiębiorstwo, którego okres funkcjonowania 
na rynku jest ≤ 3 miesiące.

2 Wnioskodawca jest 
przedsiębiorstwem 
ekologicznym lub wniosek 
dotyczy inwestycji 
ekologicznych.

2 3 Przedsiębiorstwo ekologiczne - przedsiębiorstwo 
związane z alternatywnymi paliwami, energią 
odnawialną i innymi zaawansowanymi 
technologiami nakierowanymi na ekologizację 
rozwoju. 
Ekologizacja rozwoju – to z jednej strony –
nadanie rozwojowi produkcji i konsumpcji oraz 
postępowi społecznemu takiego kierunku, który 
pozwoli trwale zachować zasoby i wartości 
środowiska, a z drugiej strony – aktywnie chronić 
środowisko przyrodnicze. 
Inwestycje ekologiczne – inwestycje mające na 
celu ograniczenie negatywnego wpływu na 
środowisko kurczących się nieodnawialnych 
surowców energetycznych poprzez zastąpienie ich 
surowcami odnawialnymi.



Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja 
– kryteria punktowe DODATKOWE – CD.

nr nazwa waga punkty opis

3 Tematyka wydarzenia 
gospodarczego jest zgodna 
z zakresem działalności 
przedsiębiorstwa wskazanej 
w opracowanej strategii, 
istniejącym modelu 
biznesowym. 

2 0 - 2 0 pkt – tematyka wydarzenia gospodarczego nie 
jest zgodna z zakresem działalności 
przedsiębiorstwa jednakże wynika z opracowanej 
strategii lub modelu biznesowego; 
2 pkt – tematyka wydarzenia gospodarczego jest 
zgodna z zakresem działalności przedsiębiorstwa 
wskazanej w opracowanej strategii lub modelu 
biznesowym/ w rozwiniętej/nowo opracowanej 
strategii lub rozwiniętym/nowym modelu 
biznesowym. 

4 Zasięg „wydarzenia 
gospodarczego”.

2 1 - 3 1 pkt – impreza o zasięgu regionalnym; 
2 pkt – impreza o zasięgu krajowym; 
3 pkt – impreza o zasięgu międzynarodowym



Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja 
– kryteria punktowe DODATKOWE – CD.

nr nazwa waga punkty opis

5 Zaangażowanie 
wnioskodawcy w 
wydarzenie gospodarcze. 

2 1 - 3 1 pkt –Wnioskodawca jest jedynie wizytatorem 
wydarzenia gospodarczego; 
2 pkt –Wnioskodawca jest wystawcą podczas 
wydarzenia gospodarczego; 
3 pkt – Wnioskodawca jest organizatorem 
wydarzenia gospodarczego. 



Alternatywa dla środków regionalnych -
Programy Krajowe.

• Krajowe Inteligentne Specjalizacje

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne
2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej
3. Wytwarzanie produktów leczniczych

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-
drzewnego
5. Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji)
6.Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska



ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA
7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, 
przesyłu i dystrybucji energii
8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo
9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI
10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców 
naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów
11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz 
wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej 
zużycie

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)
13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym 
nanoprocesy i nanoprodukty
14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe
15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne
16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących
17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
18. Optoelektroniczne systemy i materiały

Alternatywa dla środków regionalnych -
Programy Krajowe.



Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Alternatywa dla środków regionalnych -
Programy Krajowe.

Numer i nazwa 
Działania/Poddziałania

Planowany termin naborów
Typ projektów mogących uzyskać 

dofinansowanie

Orientacyjna kwota przeznaczona 
na dofinansowanie projektów w 

ramach konkursu (w zł)

Instytucja ogłaszająca 
konkurs

Priorytet 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.1 Badania 
przemysłowe 

i prace rozwojowe realizowane 
przez przedsiębiorstwa

II kw. 2015 
OGŁOSZONY

Projekty B+R realizowane przez MŚP 
Wsparcie badań przemysłowych i 
eksperymentalnych prac 
rozwojowych lub 
eksperymentalnych prac 
rozwojowych.

1 600 mln PLN NCBR

IV kw. 2015

Projekty B+R realizowane przez 
dużych przedsiębiorców Wsparcie 
badań przemysłowych i 
eksperymentalnych prac 
rozwojowych lub 
eksperymentalnych prac 
rozwojowych.

750 mln PLN NCBR

Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R 
związane z wytworzeniem 

instalacji pilotażowej/
demonstracyjnej

II i IV kw. 2015 Wsparcie eksperymentalnych prac 
rozwojowych – weryfikacji nowych 
rozwiązań w warunkach zbliżonych 
do rzeczywistych i operacyjnych.

2 x 500 mln PLN NCBR

Działanie 1.2 Sektorowe 
programy B+R

II kw. 2015 Projekty B+R realizowane w ramach 
programu sektorowego INNOLOT

400 mln PLN NCBR

III kw. 2015 Projekty B+R realizowane w ramach 
programu sektorowego INNOMED

95 mln PLN NCBR



Numer i nazwa 
Działania/Poddziałania

Planowany termin 
naborów

Typ projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w 
ramach konkursu (w zł)

Instytucja ogłaszająca 
konkurs

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.2
Bony na innowacje dla 

MŚP
III kw. 2015

Wsparcie udzielane na 
finansowanie usług dla mikro, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw realizowanych 
przez jednostkę naukową, 
przyczyniających się do 
rozwoju ich produktów 
(wyrobów i usług).

46,1 mln PLN PARP

Poddziałanie 2.3.4
Ochrona własności 

przemysłowej
III kw. 2015

Wsparcie udzielane będzie 
mikro małym i średnim 
przedsiębiorcom na pokrycie 
kosztów związanych z 
uzyskaniem i realizacją 
ochrony praw własności 
przemysłowej.

50 mln PLN PARP

Alternatywa dla środków regionalnych - Programy 
Krajowe.



Numer i nazwa 
Działania/Poddziałania

Planowany termin naborów
Typ projektów mogących uzyskać 

dofinansowanie

Orientacyjna kwota przeznaczona na 
dofinansowanie projektów w 

ramach konkursu (w zł)

Instytucja ogłaszająca 
konkurs

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1
Badania na rynek

III kw. 2015

Wsparcie projektów, obejmujących 
wdrożenie wyników prac B+R 
przeprowadzonych przez 
przedsiębiorcę lub nabytych, 
prowadzących do uruchomienia 
produkcji nowych produktów lub 
usług z zachowaniem preferencji dla 
KIS.

500 mln PLN PARP

Poddziałanie 3.2.2
Kredyt na innowacje 
technologiczne

IV kw. 2015 Wsparcie projektów polegających na 
wdrażaniu innowacji o charakterze 
technologicznym.

303 mln PLN BGK

Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe

Poddziałanie 4.1.1
Strategiczne programy 
badawcze dla gospodarki

III kw. 2015
Wsparcie badań przemysłowych i 
eksperymentalnych prac 
rozwojowych o tematyce określonej 
w programie strategicznym 
realizowane przez konsorcja z 
udziałem przedsiębiorców, w których 
liderem będzie przedsiębiorca.

120 mln PLN NCBR

Alternatywa dla środków regionalnych - Programy 
Krajowe.



JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?

• CEL
– określ swoje problemy
– wskaż potrzeby
– zamień potrzeby na CELE do zrealizowania

• MOŻLIWOŚCI
– przygotuj wstępny harmonogram oraz kosztorys przedsięwzięcia 
– zapoznaj się z aktualnymi programami
– przejrzyj działania, sprawdź czy możesz być wnioskodawcą

• DZIAŁANIE
– sprawdź, kiedy będzie nabór wniosków
– zapoznaj się z dokumentacją projektową
– przygotuj dokumenty



Dziękuję za uwagę.

ul. Technologiczna 2
45-839 Opole
tel. +48 77 443 89 30
e-mail: biuro@pnt.opole.pl

mailto:biuro@pnt.opole.pl

