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FISZKA INFORMACYJNA 
Perspektywa UE 2014 – 2020. Nowe możliwości dofinansowania 

 
 

Konkurs 

 

 

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

 

 

Instytucja ogłaszająca 

konkurs 

 

PARP 

 

Przedmiot konkursu 

 

 

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. 

Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i 

średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie środków na realizację wdrożeń 

projektów badawczych. Instrument wpisuje się w cel główny POIR i realizuje jego 

hasło przewodnie: „od pomysłu do rynku". 

 

 

Typ projektów 

podlegających 

dofinansowaniu 

 

 

Projekty inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem 

musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów 

lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe 

oraz doradztwo. 

 

 

Typ Beneficjenta 

(kto może składać wniosek) 

 

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy 

 

Kwota przeznaczona 

na dofinansowanie 

projektów w konkursie 

 

 

Część badawcza maksymalnie – 450 tys. zł, Część doradcza maksymalnie – 500 tys. 

zł, Część badawcza, doradcza i inwestycyjna dofinansowanie maksymalnie – 20 mln 

zł. Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu: 50 mln EUR. Minimalna 

wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 10 mln zł. Maksymalna wartość kosztów 

kwalifikowanych na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 mln zł. Maksymalna 

wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo: 1 mln zł. 

 

 

 

Maksymalny dopuszczalny 

poziom dofinansowania 

projektu 

 

 

Część badawcza – maksymalnie 45% dla małego przedsiębiorcy oraz 35% dla 

średniego przedsiębiorcy, Część doradcza – maksymalnie 50%, Część inwestycyjna – 

zgodnie z mapą pomocy regionalnej. 

 

 

Termin składania wniosku 

o dofinansowanie projektu 

 

Rozpoczęcie naboru wniosków: 31 sierpnia 2015 r. 

Zakończenie naboru wniosków: 30 września 2015 r. 

 

Dodatkowe informacje 

 

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani prosimy o kontakt: 

Skontaktuj się z nami  opcja „Dotacje i szkolenia” 

 

 


