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FISZKA INFORMACYJNA 
Perspektywa UE 2014 – 2020. Nowe możliwości dofinansowania 

 
 

Konkurs 

 

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MSP  

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

 

Instytucja ogłaszająca 

konkurs 

 

PARP 

 

Przedmiot konkursu 

 

 

Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do 

rozwoju ich produktów (wyrobów i usług). 

Istnieje potrzeba stymulowania nawiązywania i kontynuacji współpracy 

przedsiębiorców z jednostkami naukowymi przy realizacji projektów o wyższym 

poziomie zaawansowania technologicznego oraz z dłuższym okresem realizacji. 

Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw wymaga wprowadzenia nowych i ulepszonych produktów lub usług 

w oparciu o nową, specjalistyczną wiedzę i rozwiązania, które mogą być oferowane 

przez jednostki naukowe. Celem działania jest pobudzenie współpracy nauki z 

przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług świadczonych przez jednostki 

naukowe. Planuje się, że wspartych zostanie około 2300 przedsiębiorców w zakresie 

opracowania wyrobu, usługi, projektu wzorniczego, co będzie stanowiło innowację 

produktową dla około 1500 przedsiębiorców oraz w zakresie opracowania 

technologii produkcji, co będzie stanowiło innowację procesową dla około 800 

przedsiębiorców z sektora MŚP. 

 

 

Typ projektów 

podlegających 

dofinansowaniu 

 

 

Projekty  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. 

 

 

Typ Beneficjenta 

(kto może składać wniosek) 

 

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy 

 

Kwota przeznaczona 

na dofinansowanie 

projektów w konkursie 

 

 

 

 

Maksymalny dopuszczalny 

poziom dofinansowania 

projektu 

 

Poziom dofinansowania: do 70% dla średnich przedsiębiorców oraz do 80% dla mikro 

i małych przedsiębiorców. Wartość wydatków kwalifikowanych w ramach projektu - 

Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt to 60 000 zł, zaś 

maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt to 400 000 zł. 

 

Termin składania wniosku 

o dofinansowanie projektu 

 

 

Rozpoczęcie naboru wniosków: 31 sierpnia 2015 r. 

Zakończenie naboru wniosków: 30 grudnia 2015 r. 

 

 

Dodatkowe informacje 

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani prosimy o kontakt: 

Skontaktuj się z nami  opcja „Dotacje i szkolenia” 

 


