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Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 

- Fundusze europejskie to szansa dla przedsiębiorców na pozyskanie 

środków unijnych na wdrożenie innowacji i badania B+R w swoich firmach.  

- Fundusze europejskie to szansa dla jednostek naukowych, uczelni 

wyższych na pozyskanie środków na utrzymanie i rozwój swojego 

zaplecza naukowego i aparaturowego. 

 

Najbardziej atrakcyjne dla przedsiębiorców i jednostek naukowych będą 

środki z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, a także 

Regionalne Programy Operacyjne. 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój ma na celu finansowanie projektów 

o charakterze badawczo-rozwojowym, zakładających wykorzystanie wyników 

prac B+R w celu wdrożenia innowacyjnych produktów lub usług. 

 



Nowa perspektywa finansowa – Podział Funduszy UE na programy 
operacyjne 2014-2020 

Poziom zaangażowania środków uzyskanych z Unii Europejskiej może wynosić do 

85% w każdym regionie, poza Mazowszem gdzie limit wynosi 80%. 

 

Środki unijne w programach krajowych: Programy regionalne: 

• Dolnośląskie  - 2,25 mld euro 

• Kujawsko-Pomorskie  - 1,9 mld euro 

• Lubelskie   - 2,23 mld euro 

• Lubuskie   - 0,9 mld euro 

• Łódzkie   - 2,25 mld euro  

• Małopolskie  - 2,87 mld euro 

• Mazowieckie  - 2,08 mld euro 

• Opolskie   - 0,9 mld euro 

• Podkarpackie  - 2,1 mld euro 

• Podlaskie   - 1,21 mld euro 

• Pomorskie   - 1,86 mld euro 

• Śląskie   - 3,47 mld euro 

• Świętokrzyskie  - 1,36 mld euro 

• Warmińsko-Mazurskie  - 1,72 mld euro 

• Wielkopolskie  - 2,45 mld euro 

• Zachodniopomorskie  - 1,6 mld euro 



Osie priorytetowe i alokacja PO IR 

I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa  

oraz konsorcja naukowo-przemysłowe; 

II. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; 

III. Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw; 

IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego;          

V. Pomoc techniczna; 

40 ,06% 

28 ,13% 

12 ,42% 

15 ,94% 

3 ,45% 

I oś 
II oś 
III oś 
IV oś 
V oś 

Alokacja PO IR:  

10 187,5 mln EUR w tym 8 614,1 mln EUR z 

EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), 

pozostała część to środki krajowe. 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój: 

http://www.poir.gov.pl 



I oś POIR - Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa  
oraz konsorcja naukowo-przemysłowe 

Przykładowe typy projektów: 
 

Wsparcie projektów B+R – realizowanych przez przedsiębiorstwa 

(samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi), od 

początkowej fazy badań aż do etapu, kiedy nowe rozwiązanie będzie można 

skomercjalizować. 

Programy B+R prowadzone przez konsorcja naukowo-przemysłowe  

– programy sektorowe, projekty aplikacyjne. 

Wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem 

funduszy kapitałowych – wykorzystanie doświadczeń z realizacji 

instrumentu BRIdge VC. 

Beneficjenci: przedsiębiorstwa (MŚP oraz duże firmy), konsorcja 

przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych oraz 

uczelni). 



II oś POIR - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach  
 

 

 Przykładowe typy projektów: 
 

Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R z wykorzystaniem instrumentów 

zwrotnych lub mieszanych (dotacyjno-zwrotnych). 

Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności 

B+R przez przedsiębiorstwa. 

Kredyt na innowacje technologiczne – wsparcie MŚP w zakresie 

wdrażania innowacji o charakterze technologicznym. 

Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw – 

gwarancje dla projektów polegających na wdrożeniu wyników prac B+R 

przez firmy. 

Wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venture capital, sieci 

aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego – inkubacja i 

akceleracja start-upów, wsparcie rozwoju rynku VC poprzez fundusze.  



III oś POIR - Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnego 
 

 

 

Przykładowe typy projektów: 
 

Wsparcie rozwoju otwartych innowacji (współpraca firm dużych i MŚP na 

rzecz dzielenia się wiedzą i realizacji innowacyjnych projektów); 

Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw; 

Stymulowanie współpracy nauki z biznesem – bony na innowacje; 

Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB; 

Wsparcie rozwoju klastrów – budowa systemu krajowych klastrów kluczowych; 

Wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do 

udziału w programach międzynarodowych; 

Wsparcie współpracy nauki i biznesu, kształtowanie i promocja 

innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki; 

Promocja turystyczna Polski 



IV oś POIR – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowe typy projektów: 
 

Finansowanie badań naukowych, w tym: strategiczne programy badawcze dla 

gospodarki; regionalne agendy naukowo-badawcze, programy badawcze 

wirtualnych instytutów. 

Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki: wybrane 

projekty z Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. 

Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych, tworzonych 

w Polsce we współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych 

państw. 

Rozwój kadr sektora B+R, poprzez projekty B+R w jednostkach naukowych lub 

przedsiębiorstwach, w ramach międzynarodowych programów badawczych etc. 



Inteligentne specjalizacje 

Przykładowe typy projektów: 
 

• Strategia inteligentnej specjalizacji identyfikuje obszary, w których państwo 

lub dany region może uzyskać przewagę konkurencyjną. 

 

• W PO IR stosowane będą preferencje dla projektów wpisujących się w 

krajowe inteligentne specjalizacje – wsparcie w pozostałych obszarach będzie 

nadal możliwe, jednak nieco bardziej ograniczone. 

 

• Wsparcie dla projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa i 

jednostki naukowe, wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionów – 

w formie wyodrębnionych instrumentów w ramach I i IV osi priorytetowej 

POIR. 

 



         Inteligentne specjalizacje 

  

 

 

18 inteligentnych 

specjalizacji w 5 

działach 

tematycznych 

Zdrowe  
społeczeństwo 

Biogospodarka 

rolno-spożywcza, 

leśno-drzewna i 

środowiskowa 
Zrównoważona 

energetyka 

Surowce 

naturalne i 

gospodarka 

odpadami  

Innowacyjne 

technologie i procesy 

przemysłowe  



Dotacje - gdzie szukać  informacji? 

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

 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – 
http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/ 
 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/ 
 
Portal Innowacji – 
http://www.pi.gov.pl 
 
Ministerstwo Rozwoju – 

http://www.poir.gov.pl 

 
 

 
 

http://www.parp.gov.pl/
http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/
http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/
http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/
http://www.pi.gov.pl/
http://www.poir.gov.pl/


Dotacje - gdzie szukać  informacji? 

http://www.parp.gov.pl/ 



Dotacje - gdzie szukać  informacji? 

http://www.parp.gov.pl/rok-2016-2 



Dotacje - gdzie szukać  informacji? 

http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow 



Dotacje - gdzie szukać  informacji? 

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs1111-2016 



Dotacje - gdzie szukać  informacji? 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka 



Dotacje - gdzie szukać  informacji? 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka 



Jak aplikować? – Konkursy PARP 

Na stronie instytucji wdrażającej ogłaszany jest konkurs, publikowany jest cel 

programu, regulamin konkursu, zasady oceniania, wymagania formalne.  

Konkurs jest ogłoszony zwykle na miesiąc przed rozpoczęciem naboru.  

Nabór trwa co najmniej miesiąc.  

Wniosek (jak i dokumenty dodatkowe jak biznes plan, studium wykonalności itp.) 

przygotowujemy w generatorze wniosków – limity znaków. 

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej.  

Potwierdzenie złożenia wniosku w generatorze lub sam wydrukowany wniosek z 

załącznikami należy również złożyć w formie papierowej lub dostarczyć do 

elektronicznej skrzynki podawczej instytucji.  

Składanie wniosków ułatwia posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego i 

korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej epuap. http://epuap.gov.pl/ 
 

http://epuap.gov.pl/


Przedsiębiorca – Procedura postępowania 

Wprowadzamy innowację… 
 

I. Mam pomysł na innowację, mam wystarczające środki własne, nie mam 

zaplecza badawczego, nie mam doświadczenia w przygotowaniu 

wniosków. 

 

II. Nie mam pomysłu na innowację, mam wystarczające środki własne, nie 

mam zaplecza badawczego, nie mam doświadczenia w przygotowaniu 

wniosków o dofinansowanie. 

 

III. Mam pomysł na innowację, nie mam wystarczających środków 

własnych,  nie mam zaplecza badawczego, nie mam doświadczenia w 

przygotowaniu wniosków. 

 

IV. Mam pomysł na innowację, mam wystarczające środki własne, mam 

zaplecze badawcze, mam doświadczenia w przygotowaniu wniosków. 



Przedsiębiorca - Procedura postępowania 

I. Mam pomysł na innowację, mam wystarczające środki własne, 

nie mam zaplecza badawczego, nie mam doświadczenia w 

przygotowaniu wniosków. 
 

Najlepiej zgłosić się do jednostki naukowej specjalizującej się w danej 

dziedzinie.   
 

Rozmowę z jednostką badawczą powinien prowadzić marketingowiec 

/osoba mająca wizję sprzedaży efektów projektu/ nie jest potrzebny 

technolog czy osoba znająca się na badaniach itp. 
 

Jednostka badawcza pomoże w przygotowaniu:  

a) studium wykonalności, b) przeprowadzi studia literaturowe, c) oszacuje 

czasochłonność oraz koszty badawcze projektu, d) wybierze projekt 

dofinansowania, e) przygotuje / pomoże w przygotowaniu wniosku o 

dofinansowanie.     

     



Przedsiębiorca - Procedura postępowania 

II. Nie mam pomysłu na innowację, mam wystarczające środki 

własne, nie mam zaplecza badawczego, nie mam 

doświadczenia w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie. 
 

Najlepiej zgłosić się do brokera innowacji działającego przy uczelni 

specjalizującej się w danej dziedzinie. Ma on rozeznanie w projektach 

badawczych realizowanych w danej jednostce i przedstawi projekty 

badawcze które można realizować. 

   

Rozmowę z jednostką badawczą powinien prowadzić marketingowiec oraz 

osoba odpowiedzialna za finansowanie.  

 

Jednostka badawcza pomoże w wybraniu projektu mającego największy 

potencjał komercjalizacji oraz pomoże w przygotowaniu wniosku.  



Przedsiębiorca - Procedura postępowania 

III. Mam pomysł na innowację, nie mam wystarczających środków 

własnych,  nie mam zaplecza badawczego, nie mam 

doświadczenia w przygotowaniu wniosków. 
 

Najlepiej zgłosić się do brokera innowacji działającego przy uczelni 

specjalizującej się w danej dziedzinie.  

Ma on rozeznanie w rynku i współpracuje z firmami realizującymi projekty 

z uczelnią, będzie mógł wskazać firmy lub osoby, które mogą 

zainwestować w realizację projektu. 

   

Rozmowę z jednostką badawczą powinien prowadzić pomysłodawca, tak 

by można było ocenić potencjał pomysłu i włożoną już prace w badania.  

 

Jednostka badawcza pomoże w wybraniu partnera komercyjnego oraz pomoże 

w przygotowaniu wniosku.  



Przedsiębiorca - Procedura postępowania 

IV.  Mam pomysł na innowację, mam wystarczające środki własne, 

mam zaplecze badawcze, mam doświadczenia w przygotowaniu 

wniosków. 
 

Jeżeli mamy wystarczające zaplecze merytoryczne i finansowe, warto 

również rozmawiać z uczelniami. 

   

W większości projektów dofinansowanych z PO IR konieczny jest udział 

jednostki badawczej. Jednostka taka powinna mieć przyznaną kategorię 

A+, A lub B.  

 

Współpraca z jednostką umożliwi optymalne przygotowanie zapytania 

ofertowego na wybór partnera naukowego.  

Podział pracy na etapy, kamienie milowe, zakres merytoryczny.  

 

Umożliwia to optymalizację kosztów i czasu trwania projektu.  



Bon na innowacje – Składamy wniosek. 

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 

poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP 
 

• Celem konkursu jest zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do 

proinnowacyjnych usług świadczonych przez jednostki naukowe. 

 

• Kwota dofinansowania – Pomoc de minimis do 70% dla średnich 

przedsiębiorców oraz do 80% dla mikro i małych przedsiębiorców. Wartość 

wydatków kwalifikowanych w ramach projektu - Maksymalna kwota 

wydatków kwalifikowanych na jeden projekt to 400 000 zł. 

 

• Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów,  

- zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi:  4 484 000,00 zł  

- zlokalizowanych w pozostałych województwach wynosi: 41 616 000,00 zł 



Bon na innowacje – Składamy wniosek. 

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 

poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP 
 

Podział kosztów kwalifikowanych projektu: 

 

1. Usługa opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, 

technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego  do 100%. 

2. Usługa dotyczącej innowacji organizacyjnej lub marketingowej  do 15%. 

3. Koszt materiałów niezbędnych do realizacji usługi  do 15%. 

 

Dla aktywnego płatnika VAT, podatek od towarów i usług nie jest kosztem 

kwalifikowanym projektu. Jednostka naukowa wystawi fakturę z naliczonym 

podatkiem VAT według przepisów ogólnych.   

Jeżeli beneficjent nie jest płatnikiem VAT i nie ma możliwości odliczenia 

podatku VAT jest wydatkiem kwalifikowanym.  



Bon na innowacje – Składamy wniosek. 

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 

poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP 
 

Pierwszym etapem przygotowania 

wniosku jest wybór jednostki 

naukowej 

 

1. Zapytanie ofertowe musi być 

ogłoszone na stronie Wnioskodawcy 

lub na stronach PARP. 

2. Dodatkowo zapytanie powinno zostać 

wysłane do co najmniej 3 jednostek 

naukowych o kategorii A+,A lub B.  

3. Poprawność przeprowadzenia 

zapytania ofertowego jest 

kontrolowana przez PARP. 



Bon na innowacje – Składamy wniosek. 

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 

poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP 
 

Przygotowanie i 

złożenie wniosku: 

 

1. Wniosek składany jest 

za pośrednictwem 

elektronicznego 

generatora wniosków. 

2. Wymagane jest 

założenie konta w 

PARP. 

3. Wniosek wymaga 

danych wybranej 

jednostki naukowej. 



Bon na innowacje – Składamy wniosek. 

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 

poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP 
 

Przygotowanie i złożenie wniosku: 

 

1. Bardzo ważny jest wybór siedziby Wnioskodawcy. Jeżeli podmiot ma 

oddziały to wniosek powinien złożyć oddział z siedzibą poza województwem 

Mazowieckim. 

2. Ważne jest aby siedziba była zgłoszona do KRS i rzeczywiście realizowana 

była tam działalność gospodarcza Wnioskodawcy. 

3. PARP weryfikuje poprawność określenia siedziby Wnioskodawcy.  

4. W przypadku wątpliwości zostaniemy wezwani przez PARP do poprawy 

wniosku. Mamy na to 7 dni. 



Bon na innowacje – Składamy wniosek. 

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 

poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP 
 

Przygotowanie i złożenie wniosku: 

 

1. Bardzo ważny jest wybór siedziby Wnioskodawcy. Jeżeli podmiot ma 

oddziały to wniosek powinien złożyć oddział z siedzibą poza województwem 

Mazowieckim. 

2. Ważne jest aby siedziba była zgłoszona do KRS i rzeczywiście realizowana 

była tam działalność gospodarcza Wnioskodawcy. 

3. PARP weryfikuje poprawność określenia siedziby Wnioskodawcy.  

4. W przypadku wątpliwości zostaniemy wezwani przez PARP do poprawy 

wniosku. Mamy na to 7 dni. 



Bon na innowacje – Składamy wniosek. 

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 

poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP 
 

Na co należy zwrócić uwagę przy przygotowaniu wniosku: 

 

1. Unikanie sytuacji wskazujących na podwójne finansowanie projektu np. 

amortyzacja sprzętu zakupionego w ramach innych projektów. Czerpanie zysku 

ze sprzętu / materiałów zakupionych w ramach projektu.  

2. Rozpoczęcie projektu (pierwsze wydatkowanie środków) po złożeniu wniosku 

w generatorze wniosków. Możliwe dwie płatności PARP. 

3. Długość projektu nie może przekraczać okresu wskazanego w instrukcji.  

4. W wielu projektach okresy realizacji poszczególnych zadań nie mogą się 

nakładać, wymaga to bardzo przemyślanych zakupów materiału i zadań. 

5. Wydatki zakwestionowane przez PARP stają się niekwalifikowane. 

6. Czas rozpatrywania wniosku przez PARP to ok. 5-6 miesięcy. 



Bon na innowacje – Składamy wniosek. 

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 

poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP 
 

Na co należy zwrócić uwagę przy przygotowaniu wniosku: 

 

1. Po złożeniu wniosku należy podpisać potwierdzenie jego złożenie w 

elektronicznym generatorze i złożyć ją w formie pisemnej do PARP. 

2. Podpisać wniosek muszą osoby które zgodnie z danymi w KRS mogą 

reprezentować podmiot na pełną kwotę określoną we wniosku. 

3. Złożenie potwierdzenia powinno nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od momentu 

poprawy wniosku w generatorze. 

4. Złożenie potwierdzenia najłatwiej jest zrealizować za pomocą platformy 

ePUAP. 

            http://epuap.gov.pl/wps/portal 



Bon na innowacje – Składamy wniosek. 

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 

poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP 
 

Na co należy zwrócić uwagę przy przygotowaniu wniosku: 

 

1. Po złożeniu wniosku należy podpisać potwierdzenie jego złożenie w 

elektronicznym generatorze i złożyć ją w formie pisemnej do PARP. 

2. Podpisać wniosek muszą osoby które zgodnie z danymi w KRS mogą 

reprezentować podmiot na pełną kwotę określoną we wniosku. 

3. Złożenie potwierdzenia powinno nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od momentu 

poprawy wniosku w generatorze. 

4. Złożenie potwierdzenia najłatwiej jest zrealizować za pomocą platformy 

ePUAP. 

            http://epuap.gov.pl/wps/portal 

 

 

 

 

 



Przedsiębiorca – Procedura postępowania 

Wprowadzamy innowację… 
 

I. Mam pomysł na innowację, mam wystarczające środki własne, nie mam 

zaplecza badawczego, nie mam doświadczenia w przygotowaniu 

wniosków. 

 

II. Nie mam pomysłu na innowację, mam wystarczające środki własne, nie 

mam zaplecza badawczego, nie mam doświadczenia w przygotowaniu 

wniosków o dofinansowanie. 

 

III. Mam pomysł na innowację, nie mam wystarczających środków 

własnych,  nie mam zaplecza badawczego, nie mam doświadczenia w 

przygotowaniu wniosków. 

 

IV. Mam pomysł na innowację, mam wystarczające środki własne, mam 

zaplecze badawcze, mam doświadczenia w przygotowaniu wniosków. 

http://cnbch.uw.edu.pl 

dr Eliza Kurek 

ekurek@chem.uw.edu.pl 

 

• Pełnomocnik ds. komercjalizacji w Centrum Nauk 

Biologiczno - Chemicznych Uniwersytetu 
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mailto:ekurek@chem.uw.edu.pl


Środki zewnętrzne wspomagające działalność 
laboratoriów  - bon na innowacje 

dr Eliza Kurek 

ekurek@chem.uw.edu.pl 

ekurek@zdrochem.pl 

• Pełnomocnik ds. komercjalizacji w Centrum Nauk 

Biologiczno - Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego 
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