
1. Konkurs 1/4.1.2/2018 RANB w ramach Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-
badawcze ” POIR w 2018 r.  

 Konkurs na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą 
być  uzupełnione o prace przedwdrożeniowe. 

Konkurs 1/4.1.2/2018 RANB ogłoszony 15 lutego 2018 r. (poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy 
naukowo – badawcze”), podobnie jak poprzednia edycja, skierowany jest do konsorcjów, w których 
skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa oraz minimum jedno przedsiębiorstwo, przy czym 
to jednostka naukowa jest liderem i formalnym wnioskodawcą projektu. 
  
Dofinansowane projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej 
rozwiniętych). Alokacja na konkurs wynosi 200 mln zł. 
  
Złożone wnioski o dofinansowanie będą podlegały weryfikacji warunków formalnych oraz ocenie, 
łączącej dotychczasową ocenę formalną oraz merytoryczną, zgodnie z nowymi kryteriami wyboru 
projektów przyjętymi przez Komitet Monitorujący PO IR. Obejmują one m.in. nowe kryterium dot. 
kwalifikowalności i adekwatności wydatków, które pozwoli na ekspercką ocenę przewidzianych 
w budżecie wydatków, a w konsekwencji na likwidację dotychczasowych negocjacji wniosku po 
ocenie, a przed podpisaniem umowy. Ponadto rozbito dotychczasowe kryterium dot. zasobów 
kadrowo-technicznych na 2 odrębne kryteria punktowane: Zespół badawczy zapewnia prawidłową 
realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R oraz Zasoby techniczne Wnioskodawcy zapewniają 
prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R. 
  
Istotna nowością jest wprowadzenie w trakcie oceny możliwości poprawy wniosku na podstawie 
uwag ekspertów. Poprawki odnosić się będą do konkretnych punktów we wniosku i nie będą mogły 
wpływać na zasadniczą jego przebudowę. 
  
Konkurs jest podzielony na dwie miesięczne rundy, wnioski można składać od 15 marca  do 15 maja 
2018 r. 
  
Ogłoszony konkurs jest ostatnim konkursem w ramach Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy 
naukowo-badawcze”. 
  
Więcej informacji na temat konkursu znajdziecie Państwo na stronie NCBiR. 

 

2. Konkurs 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP  

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi 
polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub 
nowego projektu wzorniczego. 

 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 
„Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” 
w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia 
działalności B+R+I” POIR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów. 

Kto może składać wnioski? 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-14122018-ranb/


Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

Celem konkursu jest wybór projektów do dofinansowania, które w największym stopniu przyczynią 
się do osiągnięcia celów POIR oraz celów poddziałania określonych w SZOOP. Do celów tych należy 
w szczególności zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do proinnowacyjnych usług 
świadczonych przez jednostki naukowe. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów 
obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco 
ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. 

PLANOWANY: 

data naboru wniosków od 22.03.2018 do 22.11.2018 ostatni dzień naboru do godz. 16:00:00 

Kryteria wyboru projektów 

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący 
POIR, stanowiące załącznik do Regulaminu Konkursu. 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 

Do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów: 

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 6 809 660,00 zł; 

2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 63 190 340,00 zł. 

  

Do kosztów kwalifikowalnych projektu zalicza się koszty usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP 
nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. 
Wykonawcą usługi, o której mowa są jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy 
o zasadach finansowania nauki  posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: m.in. 
posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy 
o zasadach finansowania nauki. 

 

 

3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej  

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących uzyskania prawa ochrony 
własności przemysłowej lub realizacji ochrony prawa własności przemysłowej. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne 
usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”. 

https://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-dla-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-poddzialania-2-3-2-poir-etap-i-uslugowy-2018-r
https://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-dla-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-poddzialania-2-3-2-poir-etap-i-uslugowy-2018-r


Kto może składać wnioski? 

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:  - 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 albo - 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. 

AKTUALNY  

data naboru wniosków od 06.03.2018 do 29.11.2018 

Kryteria wyboru projektów 

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący 
POIR,  stanowiące załącznik do Regulaminu Konkursu. 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 

Do 50% kosztów kwalifikowalnych projektu 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł 

2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł. 

Miejsce składania wniosków 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Regulamin konkursu 

Regulamin konkursu 

Wzór wniosku o dofinansowanie 

Wzór wniosku o dofinansowanie 

Wzór umowy o dofinansowanie 

https://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-2-3-4-poir-ochrona-wlasnosci-przemyslowej-konkurs-w-2018-r
https://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-2-3-4-poir-ochrona-wlasnosci-przemyslowej-konkurs-w-2018-r
https://lsi1420.parp.gov.pl/home
https://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-2-3-4-poir-ochrona-wlasnosci-przemyslowej-konkurs-w-2018-r
https://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-2-3-4-poir-ochrona-wlasnosci-przemyslowej-konkurs-w-2018-r


Wzór umowy o dofinansowanie 

 

4.  Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek  

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac 
badawczo-rozwojowych bądź zakupionych przez Wnioskodawcę produktów. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr 2 w 2018 r. na dofinansowanie 
projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 
„Badania na rynek”. 

Konkurs dedykowany projektom realizowanym w miastach średnich. 

Kto może składać wnioski? 

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy realizujący projekty inwestycyjne w miastach 
średnich, których lista stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu. 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

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

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze 
lub eksperymentalne prace rozwojowe. 

PLANOWANY  

data naboru wniosków od 20.03.2018 do 05.12.2018 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł, w tym: 

na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł, 

na usługi doradcze: 500 000 zł. 

Maksymalną intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne do 70%, zgodnie z § 3 i § 5 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy 
regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878). 

Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi: 

1)   35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców, 

2)   45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców. 

https://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-2-3-4-poir-ochrona-wlasnosci-przemyslowej-konkurs-w-2018-r
https://poir.parp.gov.pl/miasta-srednie-2018/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1-badania-na-rynek-i-nabor-2018-miasta-srednie


Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów 
kwalifikowalnych. 

Maksymalna intensywność pomocy de minimisna koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia 
dla zaliczki określana jest tak samo jak intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej, o której 
mowa w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy 
pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878). 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 47 500 000,00 zł, 

2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 452 500 000,00 zł 

Regulamin konkursu 

Regulamin konkursu wraz z dokumentacją 

Wzór wniosku o dofinansowanie 

Wzór wniosku wraz z dokumentacją 

Wzór umowy o dofinansowanie 

Wzór umowy wraz z dokumentacją 

 

5. 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne  

Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub 
nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych. O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty 
finansowane kredytem na innowacje technologiczne. 

Kto może składać wnioski? 

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub 
nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych. 

O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. 
Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki 
współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%. 

https://poir.parp.gov.pl/content/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1-badania-na-rynek-nabor-2018-miasta-srednie
https://poir.parp.gov.pl/content/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1-badania-na-rynek-nabor-2018-miasta-srednie
https://poir.parp.gov.pl/content/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1-badania-na-rynek-nabor-2018-miasta-srednie


Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części 
kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na 
inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, 
koncepcje i projekty związane z inwestycją. 

Koszty kwalifikowalne wskazane są w art. 10 ust 5 i 6 Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych 
formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.). Udział własny 
przedsiębiorcy nie może stanowić mniej niż 25% wydatków kwalifikowalnych projektu. Rodzaje 
wydatków podlegające dofinansowaniu: 

1) zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania 
wieczystego), 

2) zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż 
określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę 
prowadzącego działalność w sektorze transportu, 

3) zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków 
trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez 
przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, 

4) zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich 
części, 

5) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz 
nieopatentowanej wiedzy technicznej, 

6) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, 
poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, 

7) wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje 
i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji 
technologicznej. 

Sposób składania wniosków 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za 
pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie udostępnionego za pośrednictwem strony 
internetowej BGK w terminie: od 15 lutego 2018 r. do 24 maja 2018 r., z zastrzeżeniem, że konkurs 
podzielony jest na 3 rundy, ramach których nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się 
w następujących terminach: 

a. od 15 lutego 2018 r. do 1 marca 2018 r., godz. 16:00 (runda 1); 

b. od 8 marca 2018 r. do 5 kwietnia 2018 r., godz. 16:00 (runda 2); 

c. od 12 kwietnia 2018 r. do 24 maja 2018 r., godz. 16:00 (runda 3). 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 

6 mln zł 



Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 

550 mln zł 

Regulamin konkursu 

 Regulamin konkursu 

Wzór wniosku o dofinansowanie 

Wzór wniosku o dofinansowanie 

Wzór umowy o dofinansowanie 

Umowa o dofinansowanie 

 

6. TECHMATSTRATEG II Konkurs  

 Celem Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia 
społeczno - gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski 
w badaniach naukowych i pracach rozwojowych. 

Drugi konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z pięciu strategicznych obszarów 
problemowych1: 
  

 Technologie materiałów konstrukcyjnych. 
 Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych. 
 Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach. 
 Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów 

inżynierskich. 
 Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii. 

  
Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. 
Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie 
wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie 
w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Konkursu. 
  
Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w drugim konkursie 
Programu wynosi 200 mln PLN. 
  
Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl. 
  
Pytania dotyczące konkursu, można przesyłać na następujące adresy mailowe: 

 w zakresie ogólnym na adres mailowy: techmatstrateg@ncbr.gov.pl 
 w zakresie finansowym na adres mailowy: techmatstrateg-finanse@ncbr.gov.pl 

https://www.bgk.pl/files/public/uploads/graphics/Regulamin_konkursu_Kredyt_na_innowacje_technologiczne_N04.pdf
https://www.bgk.pl/files/public/uploads/graphics/Zal_2_RK_Wniosek_o_dofinansowanie_N04.pdf
https://www.bgk.pl/files/public/uploads/graphics/Zal_4_RK_Wzor_umowy_o_dofinansowanie_N04.pdf
https://osf.opi.org.pl./
mailto:techmatstrateg@ncbr.gov.pl
mailto:techmatstrateg-finanse@ncbr.gov.pl


  
Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 09 kwietnia 2018 r., do 08 czerwca 2018 r. (do 
godziny 15:00). 

 

 


