
POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA  
DLA FIRM WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z UCZELNIĄ w perspektywie 2014-2020: 

 

 

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Świętokrzyskiego 

 
DOFINANSOWANIE NA INNOWACJE i NAUKĘ: 
Dotacje przyznawane na zasadzie zaliczki lub refundacji popłyną do Uczelni głównie 
poprzez współpracę z przedsiębiorcami, którzy mogą być bezpośrednimi 
beneficjentami projektów w ramach 1 osi priorytetowej: Innowacje i Nauka.  
 
1. Innowacje i nauka  

Beneficjentami mogą być przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa duże pod 
warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz 
B+R do gospodarki oraz pod warunkiem, że projekty będą podejmowane wspólnie z 
MŚP lub przewidują współpracę z MŚP  NGO, instytucjami badawczymi; 

 
Typy projektów Proponowane obszary 

współpracy 

Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R, cel: 
Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-
rozwojowej 
 
Wszystkie typy przedsięwzięć muszą wpisywać 
się w zakres inteligentnych specjalizacji 
województwa świętokrzyskiego.  
 
W szczególności założono wsparcie na następujące 
typy projektów: 
 

1. Rozwój infrastruktury ośrodków naukowych o 
wysokim potencjale, specjalistycznych 
laboratoriów, w tym ściśle współpracujących z 
przedsiębiorcami (laboratoria świadczące 
specjalistyczne usługi badawcze) oraz 
działających na bazie sieci naukowych; 

2. Wsparcie na wyposażenie – projekty polegające 
na budowie obiektów i realizacji innych robót 
budowlanych w obiektach przeznaczonych na 
prowadzenie w sposób ciągły badań naukowych 
lub prac rozwojowych oraz wyposażeniu tych 
obiektów. 

 

W ramach Działania 1.1 wspierana  

- będzie strategiczna infrastruktura badawcza, 

 
Specjalizacja Zrównoważony 
rozwój energetyczny: 
 

 Budowa stanowisk 
badawczych, w zakresie 
Odnawialnych Źródeł 
Energii w obszarze 
energetyki wodnej i 
biomasy  

 Doposażenie 
Laboratoriów w aparaturę 
naukowo-badawczą 

 Generowanie energii 
elektrycznej z 
wykorzystaniem bakterii 

 Wody geotermalne i ich 
charakterystyka 

 Badania nad produkcją 
paliw ekologicznych z 
odpadów 
posortowniczych. 

 Badania laboratoryjne 
prace komercyjne 
wykonywane przez 
pracowników UJK, 
testowanie, 
implementacja) 



Typy projektów Proponowane obszary 
współpracy 

uzgodniona na etapie negocjacji Kontaktu 

Terytorialnego. 

- obowiązek uzasadnienia wykorzystania 

infrastruktury B+R przez sektor biznesu.  

- ocena analizy ekonomiczno-finansowej z opisem 

przyszłego użycia tej infrastruktury przez 

przedsiębiorców w celach komercyjnych.  

 

Działanie 1.2  Badania i rozwój w sektorze 
świętokrzyskiej przedsiębiorczości 
Cel: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa 
przedsiębiorstw 
 
zakres inteligentnych specjalizacji województwa 
świętokrzyskiego.  
W szczególności założono wsparcie na następujące 
typy projektów: 
1. Wsparcie na rozwój istniejącego lub stworzenie 

nowego zaplecza badawczo - rozwojowego 
służącego działalności innowacyjnej 
przedsiębiorstw.  

2. Projekty badawcze przedsiębiorstw służące 
opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych 
produktów i procesów produkcyjnych Wsparcie 
mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:  

 prowadzeniu badań przemysłowych   i 
eksperymentalnych prac rozwojowych, 

 opracowaniu linii pilotażowych, 

 opracowaniu demonstracyjnych prototypów, 

 walidacja danego rozwiązania, 

 uruchomienie pierwszej produkcji 
(eksperymentalnej i niekomercyjnej)  

 
3.    Zakup i wdrożenie wyników prac B+R oraz praw  
własności intelektualnej m.in. patentów, licencji, know-

how lub innej nieopatentowanej wiedzy 
technologicznej. Zakup wyników prac B+R jest 
możliwy jedynie w przypadku obowiązku 
przeprowadzenia dodatkowych prac rozwojowych, 
które zakładają uzupełnienie lub dostosowanie 
zakupionych technologii do specyfiki 
przedsiębiorstwa. Projekty, w których nie 
przewidziano prac rozwojowych nie mogą 
uzyskać dofinansowania. W wyniku realizacji 
projektów może zostać osiągnięty etap 

 Badania składu 
chemicznego i określenie 
przydatności materiałów 
pochodzenia 
organiczengo w procesie 
recyklingu 

 Opracowanie koncepcji 
uzdatniania ścieków 
osadowych za pomocą 
biotechnologii 
ekosystemowych i 
fitotechnologii 

 Badania i analiza ścieków 
bytowych pod względem 
możliwości wykorzystania 
na cele energetyczne 

 
Specjalizacja: Turystyka 
prozdrowotna: 

 Wykorzystanie komórek 
macierzystych do leczenia 
różnych schorzeń 

 Utworzenie 
wysokospecjalistycznej  
platformy biomedycznej dla 
innowacyjnych metod 
wykorzystania komórek 
macierzystych w 
medycynie 

 Utylizacja i wtórne 
wykorzystanie wód 
siarczkowych  

 Ekonomika podmiotów 
związanych z 
optymalizacją procesów 
rynku usług 
okołomedycznych służby 
zdrowia, zarządzania 
wiedzą, badania rynku. 

 
Specjalizacja Rolno-
Spożywcza: 

 Gospodarka  wodami 
opadowymi na terenach 
upraw w okresach suszy 

 Zagospodarowanie 
odpadów 
porolniczych/posadowniczy



Typy projektów Proponowane obszary 
współpracy 

zaawansowania innowacyjnego rozwiązania 
(produktu, usługi, procesu) mogący pozwolić na 
jego pierwszą produkcję. 

 
W ramach uzupełnienia wsparcia na w/w 
przedsięwzięcia istnieje możliwość uzyskania 
dofinansowania na niezbędne, uzasadnione 
specjalistyczne szkolenia i kursy kadr (pracowników) 
zatrudnionych w przedsiębiorstwach. 
 
Wsparcie wszystkich inwestycji dotyczących 
infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach będzie 
uzależnione od przedstawienia agendy B+R/planu 
prac badawczo-rozwojowych przewidzianych do 
prowadzenia na wspieranej infrastrukturze 
(obejmującej okres realizacji projektu i jego 
trwałość). 
 
Działanie 1.3 Wsparcie świętokrzyskich Instytucji 
Otoczenia Biznesu w celu promocji innowacji w 
sektorze przedsiębiorstw 
Cel: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa 
przedsiębiorstw  
Beneficjent: Instytucje Otoczenia Biznesu 
prowadzące działalność na terenie województwa 
świętokrzyskiego 
 
W szczególności założono wsparcie na projekty 
przyczyniające się do zwiększenia wiedzy i 
skłonności przedsiębiorstw do podejmowania 
działalności B+R oraz wdrażania innowacji. W 
ramach niniejszego działania wspierane będą 
projekty związane z przygotowaniem i rozwojem 
pakietu usług o charakterze proinnowacyjnym 
(składającego się z usług doradczych, 
szkoleniowych, informacyjnych obejmujących m.in. 
zarządzanie projektami, kojarzenie partnerów, 
własności patentowej i intelektualnej, poszukiwanie 
zewnętrznego finansowania projektów, 
przeprowadzenie badań, analiz w zakresie 
zapotrzebowania na innowacje i transfer technologii) 
służących podniesieniu innowacyjności 
przedsiębiorstw działających na terenie 
województwa świętokrzyskiego. Ponadto, w ramach 
przedmiotowego działania możliwe będzie jako 
uzupełnienie w/w wsparcia otrzymanie 
dofinansowania na infrastrukturę niezbędną do 
świadczenia usług na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości. 

ch 

 Owocowy raj na ziemi - 
Promocja zdrowego 
odżywiania poprzez 
interaktywne zajęcia dla 
dzieci i młodzieży, 
działania marketingowe, 
prace 
terenowe/praktyczne, 
seminaria/konferencje 

 Ochrona terenów 
sadowniczych przed 
degradacją 

 Aktywność ureolityczna  
bakterii w bioremedacjii i 
poprawie struktury gleb 

 Wykorzystanie bakterii do 
generowania energii 
elektrycznej (MFC) z 
odpadów płynnych 

 Zagospodarowanie 
odpadów 
poprzemysłowych z 
przemysłu spożywczego 

 Badania gleby oraz 
optymalizacja procesu 
upraw produktów rolnych 

 Budowa strategii dla 
wzrostu sprzedaży lokalnej 
produktów regionalnych 
oraz strategii eksportu 
produktów regionalnych 

 Promowanie zdrowego 
stylu życia, promocja 
regionalnych potraw – z 
listy produktów 
tradycyjnych Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 Budowa sieci dostawców i 
odbiorców produktów 
rolnych województwa 

 
Specjalizacja Targowo-
kongresowa: 

 Ekonomika podmiotów 
związanych 
z działalnością branży 
targowo-kongresowej. 



Typy projektów Proponowane obszary 
współpracy 

Wszystkie typy przedsięwzięć muszą wpisywać się 
w zakres inteligentnych specjalizacji województwa 
świętokrzyskiego. 

 Program AMBASADOR  

 STUDENT/ ABSOLWENT  
-  AMBASADOREM 
FIRMY-MARKI, wsparcie 
partnerów w rekrutacji na 
uczelniach oraz 
przyciąganiu młodych 
talentów w dobrze 
znanym środowisku 
lokalnym. Aktywnie 
działający 
student/absolwent 
odpowiada za budowanie 
wizerunku pracodawcy na 
Uczelni 

 

2. Konkurencyjna gospodarka  
 
Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w 
celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w 
regionie 
 
Cel: Lepsze warunki do rozwoju MŚP 
W  ramach niniejszego działania założono wsparcie 
IOB skutkujące rozszerzeniem lub podniesieniem 
jakości dotychczas oferowanych 
wystandaryzowanych usług na rzecz MŚP 
(obejmujące przygotowanie nowych usług lub 
nowego zakresu świadczonej już usługi 
specjalistycznej/ pakietu usług w ramach 
profesjonalizacji oferty IOB, w tym m.in: szkolenia, 
doradztwo, sieciowanie, wizyty studyjne -
benchmarking).  

 

Oferta IOB skierowana jest przede wszystkim do 
podmiotów gospodarczych, w tym znajdujących się 
we wczesnej fazie rozwoju (start–up) prowadzących 
różnego rodzaju formy działalności rynkowej, w tym 
rynkowo zorientowane gospodarstwa rolne.  
 
 
Działanie 2.3 Tworzenie nowych modeli 
biznesowych świętokrzyskich przedsiębiorstw 
Cel: Zwiększone zastosowanie TIK (ICT) w 
działalności przedsiębiorstw 
Projekty zakładające wsparcie na opracowanie i 
przygotowanie do wdrożenia nowych modeli 
biznesowych (za wyjątkiem internacjonalizacji) dla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UJK jako partner IOB 
 
- Podwykonawca w 
przygotowaniu nowych usług 
dla MŚP 
 
- podwykonawca w 
szkoleniach kadr, doradztwie 
i coachingu 
 
- możliwość prowadzenia i 
wdrożenia usług w ICT 
 
 
 
 
 
 
 
 



Typy projektów Proponowane obszary 
współpracy 

firm z sektora MŚP głównie w oparciu o wdrożenie 
TIK oraz pomoc w zakresie rozwoju produktów i 
usług opartych na TIK, sprzedaży produktów i usług 
(handel elektroniczny), tworzenia i udostępniania 
usług elektronicznych odpowiadających potrzebom 
MŚP. 
 
Planowa interwencja przewiduje m.in.: 
 

 współpracę przedsiębiorstw opierającą się na 
wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie 
do automatyzacji procesów biznesowych, co 
ma na celu wzmocnienie więzi pomiędzy 
przedsiębiorstwami współpracującymi oraz 
wzrost ich konkurencyjności poprzez 
stosowanie nowoczesnych kanałów 
współpracy. 

  relację przedsiębiorca – odbiorca 
produktów/usług oparte o TIK. Model ten 
zakłada świadczenia e-usług, sprzedaż on-
line produktów/usług.  
Wspierane procesy informatyzacji 
wewnętrznej przedsiębiorstw oraz 
wykorzystania najnowszych osiągnięć 
technologicznych i organizacyjnych dla 
wprowadzania procesów modernizacyjnych, 
wspomagać będą bieżącą działalność firm.  
 

W ramach powyższego przedsięwzięcia istnieje 
możliwość uzyskania dofinansowania kosztów 
związanych m.in. z badaniem rynku, dostosowaniem 
strategii produktu lub usługi do danego rynku, 
demonstrowaniem technologii. Dodatkowo, możliwe 
jest wsparcie, na przedsięwzięcia z zakresu metod i 
narzędzi służących pozyskaniu niezbędnych 
dokumentów uprawniających do wprowadzenia 
przez MŚP produktów lub usług na docelowy rynek 
(w tym m.in certyfikaty, pozwolenia).   
 
Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora 
MŚP 
Cel: Zwiększone zastosowanie innowacji w 
przedsiębiorstwach sektora MŚP 
Projekty realizowane przez MŚP powinny zakładać 

wprowadzanie zmian produktowych lub 

technologicznych o charakterze innowacyjnym.  W 

ramach Działania 2.5 przewiduje się następujące 

rodzaje projektów: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UJK jako podwykonawca 
wprowadzenia nowych 
produktów i/lub usług w 
przedsiębiorstwach sektora 
MŚP 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Typy projektów Proponowane obszary 
współpracy 

 

1. Wsparcie mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw na wczesnych etapie rozwoju 
(start-upy),  

2. Dofinansowanie inwestycji związanych z 
rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem 
nowych produktów i/lub usług, a także 
unowocześnieniem wyposażenia związanego z 
działalnością gospodarczą, wprowadzeniem 
innowacji technologicznych i/lub 
organizacyjnych. 

3. Dokonywanie zasadniczych zmian  procesu 
produkcyjnego lub zmiana w sposobie 
świadczenia usług za pośrednictwem zakupu 
zaawansowanych nowych technologii lub w 
wyniku wdrożenia wyników prac B+R. 

4. Inwestycje realizowane przez MŚP mające na 
celu świadczenie e-usługi, przy czym projekt 
może obejmować wytworzenie produktów 
cyfrowych koniecznych do świadczenia tej e-
usługi wraz z ewentualnymi niezbędnymi 
specjalistycznymi szkoleniami i kursami 
skierowanymi do kadr (pracowników) 
zatrudnionych w przedsiębiorstwach. 

 
W ramach uzupełnienia wsparcia na w/w 
przedsięwzięcia istnieje możliwość uzyskania 
dofinansowania na niezbędne, uzasadnione 
specjalistyczne szkolenia i kursy kadr (pracowników) 
zatrudnionych w przedsiębiorstwach. 

 
 

3. Efektywna i zielona energia 

Cel: Zwiększony udział energii produkowanej z OZE 
w ogólnej produkcji energii w województwie 
świętokrzyskim 

Zwiększona efektywność energetyczna 
przedsiębiorstw prowadzących działalność w 
województwie świętokrzyskim 

Zwiększona efektywność energetyczna budynków 
publicznych oraz sektora mieszkaniowego. 

Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych 
do atmosfery.    
 
Specjalizacje: zrównoważony rozwój energetyczny, 
zasobooszczędne budownictwo,  
turystyka zdrowotna i prozdrowotna 
 

 
 
 
UJK jako podwykonawca 
projektów OZE 
Wykorzystanie zaplecza 
akredytowanego 
Laboratorium Badań 
Środowiska  
 
Projekty z zakresu 
ograniczenia emisji pyłów i 
substancji szkodliwych do 
atmosfery 
 
 



Typy projektów Proponowane obszary 
współpracy 

4a - OZE, 
4b - EWE w MŚP, 
4c – infrastr. publiczna 
4e np.  ścieżki rowerowe 

4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe 
 
Zwiększona dostępność zasobów kulturowych 
regionu. 
Utrzymane obszary cenne przyrodniczo oraz 
wykorzystanie lokalnych i regionalnych zasobów 
przyrodniczych. 
Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego 
Typy projektów: promocja dziedzictwa kulturowego 
regionu wraz z tworzeniem i promocją produktów 
tradycyjnych i regionalnych oraz kompleksowych 
produktów turystycznych (w tym tworzenie 
szlaków kulturowych). 
 
Działanie 4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk 
żywiołowych oraz usuwanie ich skutków 
Działanie 4.2 Gospodarka odpadami 
Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 
turystyka zdrowotna i prozdrowotna 
6d ochrona i przywrócenie różnorodności 
biologicznej 

 
 
UJK jako podwykonawca 
części merytorycznej 
projektów związanych z 
promocją regionu 
 
 
 
 
 
 
UJK jako podwykonawca 
badań z zakresu ochrony 
środowiska, chemii fizycznej. 
Wykorzystanie 
certyfikowanych laboratoriów 
w wykonywaniu badań B+R 

 
 
 

Działanie 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”. 
Nabór  I kwartał 2016 (według harmonogramu z 24 listopada 2015) 
 

Projekty zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami będą objęte 
preferencjami.  
 
W ramach działania przewiduje się następujące rodzaje projektów:  
 

 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wczesnych etapie 
rozwoju (start-upy), w szczególności w obszarach regionalnych inteligentnych 
specjalizacji.  

 Dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, 
wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem 
wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą, wprowadzeniem 
innowacji technologicznych i/lub organizacyjnych.  

 Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w 
sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych 
nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.  

 Inwestycje realizowane przez MŚP mające na celu świadczenie e-usługi, przy 



czym projekt może obejmować wytworzenie produktów cyfrowych 
koniecznych do świadczenia tej e-usługi wraz z ewentualnymi niezbędnymi 
specjalistycznymi szkoleniami i kursami skierowanymi do kadr (pracowników) 
zatrudnionych w przedsiębiorstwach.  

 
 
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 50 TPLN. 
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych to 9 Mln. PLN dla średnich, a 5 Mln. 
PLN dla małych przedsiębiorstw 
Pula środków na konkurs 80 Mln. PLN. 
 

Wsparcie może być udzielone na: 
 

 koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne 
 koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one 

wykorzystywane na potrzeby projektu. Koszt związany z zakupem 
nieruchomości nie może przekroczyć 10% wartości kosztów kwalifikowalnych;  

 dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, 
dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji 
projektu;  

 W ramach dofinansowania kursów i szkoleń specjalistycznych kadr 
(pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które stanowią 
uzupełnienie do finansowanego typu projektu. 

 

 
 

2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 
 

a. Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę 
B+R przedsiębiorstw”. 
Nabór  1 marca 2016 -  29 kwietnia 2016 (według harmonogramu z 27 
listopada 2015) 

 

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój 
inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe. 
W ramach pomocy wsparcie może być udzielone na inwestycje oraz prace 
rozwojowe.  
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 2 Mln. PLN. 
Nie została określona maksymalna wartość. 
Pula środków na konkurs 460 Mln. PLN, z tego najprawdopodobniej niecałe 10% 
będzie przeznaczone na projekty w województwie mazowieckim 
 

Wsparcie może być udzielone na: 
 

 Koszty kwalifikowane poniesiona w ramach pomocy inwestycyjnej: 
 

1) nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym 
prawa użytkowania wieczystego),  

2) nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 



1) wraz z kosztem instalacji i uruchomienia, 

3) nabycia robót i materiałów budowlanych, 

4) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, 
licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, 

5) spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 
poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji 
projektu,  

6) spłaty rat wartości początkowej środków trwałych innych niż określone 
w pkt 4)  poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu 
prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na 
korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego. 

 

 Koszty kwalifikowane w ramach pomocy na projekty badawczo-
rozwojowe: 

1) koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i 
równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu. 

 
Wielkość pomocy inwestycyjnej zgodnie z mapą regionalną  
 

Województwo/lokaliza
cja projektu 

Mikro i mali  Średni  Przedsiębiorcy 
inni niż MSP 
oraz nowe 
inwestycje  
o kosztach 

kwalifikowanyc
h 

przekraczający
ch 50 mln euro 

Kujawsko-pomorskie, 
lubuskie, łódzkie, 
małopolskie, opolskie, 
pomorskie, 
świętokrzyskie, 
zachodniopomorskie 
oraz obszary należące 
do podregionów: 
ciechanowsko-
płockiego, ostrołęcko-
siedleckiego, 
radomskiego i 
warszawskiego 
wschodniego 

55% 45% 35% 

 
Pomoc na prace badawczo-rozwojowe, 
 



 

 Mikro i mali  Średni  Przedsiębiorcy 
inni niż MSP  
 

Max. pomoc na prace  
rozwojowe 

45% 35% 25% 

 
  



b. poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”. 
Nabór  1 czerwca 2016 -  31 sierpnia 2016 (według harmonogramu z 
27 listopada 2015) 

 

Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i 
średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie środków na realizację wdrożeń 
projektów badawczych.  

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 Krajowych Inteligentnych Specjalizacji 
 
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 10 Mln. PLN. 
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 Mln. EUR. 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na prace rozwojowe to 1 

Mln. PLN 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na usługi doradcze to 1 

Mln. PLN 

Maksymalna kwota dofinansowania to 20 Mln. PLN. w tym: 

 na prace rozwojowe 450 TPLN; 

 na usługi doradcze 500 TPLN. 
 
Pula środków na konkurs 800 Mln. PLN, z tego najprawdopodobniej niecałe 10% 
będzie przeznaczone na projekty w województwie mazowieckim 
 

Wsparcie może być udzielone na: 
 

 Koszty kwalifikowalne poniesiona w ramach pomocy inwestycyjnej: 
 

1) nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym 
prawa użytkowania wieczystego),  

2) nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 
1) wraz z kosztem instalacji i uruchomienia, 

3) nabycia robót i materiałów budowlanych, 

4) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, 
licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, 

5) spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 
poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji 
projektu, 

6) spłaty rat wartości początkowej środków trwałych innych niż określone 
w pkt 4)  poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu 
prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na 
korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego. 

 

 Koszty kwalifikowalne w ramach prac rozwojowych: 



1) wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami 
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy 
realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio 
związane z jego realizacją  

2) badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów 
zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez 
podmln.ty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług 
doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na 
potrzeby związane z realizacją projektu, 

3) operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i 
podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji 
projektu 

 

 Koszty kwalifikowalne w zakresie usług doradczych  
 
To koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. 
Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie 
mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w 
szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub 
reklamy 

 
Poziom dofinansowania:  
Część inwestycyjna zgodnie z mapą regionalną przedstawioną w punkcie a. 
Część badawcza – maksymalnie 45% dla małego przedsiębiorcy oraz 35% dla 
średniego  
Część doradcza – maksymalnie 50%,  
 

 

c. poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje 
technologiczne”. 
Nabór  7 grudnia 2015 -  20 stycznia 2016 (według harmonogramu z 
27 listopada 2015) 
Następny nabór jest planowany na lipiec 2016 

Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji 
technologicznych, 
będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące 
wdrożenia 
wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą 
one mieć 
postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników 
badań 
przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają 
wytwarzanie 
nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na 
terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. Wsparciem objęte będą 
wydatki (m.in. środki trwałe), niezbędne do wdrożenia danej technologii. 
 



Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych nie ustalona. 
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 Mln. EUR. 

Maksymalna kwota dofinansowania to 6 Mln. PLN 
 
Kredyt na innowacje technologiczne jest udzielany przez bank komercyjny, do 
wniosku o wsparcie (składanego do BGK) należy dołączyć promesę lub 
warunkową umowę kredytową. 
Kredyt na innowacje technologiczne udzielony przez bank komercyjny jest udzielany 
w kwocie do 75% wysokości kosztów kwalifikowanych. 
Premia technologiczna (czyli dofinansowanie) jest wypłacana przez BGK w celu 
częściowej spłaty kredytu na innowacje technologiczne zaciągniętego w banku 
komercyjnym. 
 
Pula środków na konkurs 303Mln. PLN, z tego 30,1 Mln. PLN przeznaczone na 
projekty w województwie mazowieckim. 

 
Do wydatków kwalifikowanych zalicza się wydatki na: 

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, 

3) zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia 
używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, 

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

 
Poziom dofinansowania: 
Część inwestycyjna zgodnie z mapą regionalną przedstawioną w punkcie a. 
Część doradcza – maksymalnie 50%, 

 
  



d. Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace 
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. 
Nabór  4 kwietnia 2016 -  29 lipca 2016 (według harmonogramu z 27 
listopada 2015) 
 

Dofinansowanie  udzielane  jest  na  realizację  projektów, które  obejmują badania 
przemysłowe i eksperymentalne prace   rozwojowe   albo eksperymentalne prace 
rozwojowe 
(projekty, w  których  nie  przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie  
mogą  uzyskać  dofinansowania). 
 
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 12 Mln. PLN. 
Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może 

przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów określonych w § 9 ust.1 

rozporządzenia MNiSW, t.j.:   

 20 Mln. EUR – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy 

to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest 

ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych 

lub   

 15 Mln. EUR – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to 

sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest 

ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych. 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu to 50 Mln. EUR 

 
Pula środków na konkurs 750Mln. PLN, z tego najprawdopodobniej niecałe 10% 
będzie przeznaczone na projekty w województwie mazowieckim 
 
Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:  

 dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy: – 70% kosztów w przypadku 
badań przemysłowych oraz 45% kosztów w przypadku prac rozwojowych;  

 dla średniego przedsiębiorcy:– 60% kosztów w przypadku badań 
przemysłowych oraz 35% kosztów w przypadku prac rozwojowych; 

W przypadku skutecznej współpracy pomiędzy dwoma przedsiębiorcami, lub 
przedsiębiorcą i jednostką naukową lub w przypadku szerokiego rozpowszechniania 
wyników badań ( Rozp. MNiSW z dn. 25.02.2015) intensywność pomocy wzrasta o 
15 punktów procentowych do max 80%. 
 

Wsparcie może być udzielone na: 
 Koszty bezpośrednie: 

o Wynagrodzenia,  
o Podwykonawstwo,  
o Pozostałe koszty bezpośrednie, w tym: 

(Amortyzacja aparatury, Odpłatne korzystanie z aparatury/ WniP, 
koszty budynków i gruntów, pozostałe koszty operacyjne) 
 

 Koszty pośrednie: 
o Koszty wynajmu lub utrzymania budynków,  
o Koszty administracyjne, 



o Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu 
zarządzającego oraz personelu wsparcia 

 
 

3. Program Operacyjny Polska Wschodnia 
 

a. Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania 
kooperacyjne 
Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP 
Nabór  maj 2016 (według harmonogramu z 30 listopada 2015) 

 

W ramach poddziałania wspierane będą projekty prowadzące do stworzenia 
innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub 
nabytych) wyników prac B+R. 
 
W ramach projektu beneficjent będzie mógł współfinansować poszczególne etapy 
procesu inwestycyjnego mającego na celu wdrożenie innowacyjnego produktu: 
 

 przygotowanie do wdrożenia obejmujące w szczególności: przygotowanie 
analizy rynku i możliwości ulokowania na nim produktu, przygotowanie 
dokumentacji wdrożeniowej, uzyskanie, walidację i obronę patentu, uzyskanie 
niezbędnych certyfikatów i akredytacji, od których uzależnione jest wdrożenie 
produktu lub technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa (na 
tym etapie mogą być finansowane usługi doradcze w zakresie innowacji i 
usługi wsparcia innowacji, jeżeli są niezbędne dla skutecznego 
przygotowania do wdrożenia),  

 nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, know-how, 
licencji oraz innych praw własności intelektualnej, które są niezbędne do 
wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R (wyniki prac B+R 
stanowić będą podstawę do opracowania nowego innowacyjnego produktu),  

 przeprowadzenie prac dostosowawczych (jeśli będzie to konieczne),  
 etap wdrożenia obejmujący inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, w 

szczególności: zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii 
produkcyjnej lub technologicznej. 

 
W ramach poddziałania priorytetowo traktowane będą projekty:  

 których realizacja przyczyni się do wzrostu zatrudnienia we wspartych MŚP; 
 wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych 

dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej;  
 przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki; 

 
Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie 
projektu - 70% (w przypadku wydatków na usługi doradcze w zakresie innowacji i 
usługi wsparcia innowacji intensywność pomocy może zostać zwiększona do 85%) 
 
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 1 Mln. PLN 
Maksymalna wartość dofinansowania wydatków kwalifikowalnych - 7 Mln. PLN. 
 
Pula środków na konkurs 60 Mln. PLN. 



 
  



b. Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania 
kooperacyjne 
Poddziałanie 1.3.2 Wdrażanie innowacji przez MŚP 
Nabór  kwiecień 2016 (według harmonogramu z 30 listopada 2015) 

 

W ramach poddziałania przewiduje się wsparcie konsorcjów MŚP w zakresie 
tworzenia i rozwoju produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres 
regionalnych inteligentnych specjalizacji (RIS) wspólnych dla co najmniej dwóch 
województw Polski Wschodniej. 
Celem interwencji jest stworzenie zachęty dla MŚP do oparcia ich rozwoju o 
wykorzystanie istniejącego potencjału i walorów makroregionu jako podstawy 
działalności gospodarczej. 
Projekty wsparte w ramach działania przyczyniać się będą do: 

 rozwoju działalności gospodarczej i wzrostu konkurencyjności MŚP, 
 integracji działalności MŚP w obrębie tworzonych konsorcjów, 
 tworzenia nowych miejsc pracy, w szczególności stanowiących atrakcyjną 

alternatywę dla zatrudnienia w rolnictwie, 
 aktywizacji społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności rozwoju 

obszarów wiejskich. 
 
 
Realizacja projektu przez konsorcjum MŚP w ramach tego poddziałania będzie 
musiała  prowadzić do stworzenia sieciowych i innowacyjnych produktów 
wykorzystujących istniejący w makroregionie potencjał (walory i atrakcje 
makroregionu są tu traktowane wyłącznie jako czynniki, w oparciu o które można 
budować aktywność MŚP w zakresie tworzenia innowacyjnych produktów , a nie 
jako przedmln.t interwencji Programu). 
W ten sposób ukształtowany zostanie kompleksowy pakiet ofertowy, którego 
poszczególne elementy stanowić będą podstawę działalności gospodarczej 
zaangażowanych MŚP. 
Produkty sieciowe pozwolą na stworzenie oferty MŚP wokół określonych obszarów 
tematycznych takich jak np. historia, kulinaria, edukacja. Stanowią one odpowiedź 
na rosnące zapotrzebowanie na spakietyzowaną ofertę tematyczną, która wiąże się 
z korzystaniem z różnych, powiązanych ze sobą produktów. 
 
Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania - W ramach poddziałania 
wspierane będą sieciowe i innowacyjne produkty o ponadregionalnym oddziaływaniu 
mające charakter gotowych do sprzedaży spakietyzowanych ofert, opierających się 
o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących jako 
jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny, wiodący wyróżnik (markę) produktu. 
 
Każdy projekt będzie obejmować łącznie: 
 

 inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych, 
 rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-

komunikacyjnych, 
 opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji 

produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla 
podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania ww. 
standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek. 



 
Minimalna liczba członków konsorcjum – 10, z tego co najmniej 5 musi działać 
powyżej roku. 
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie: 20 Mln. PLN.  
Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych: 
 
    35% Świętokrzyskie 
    50% Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie 
    + 10% dla średnich i + 20% dla małych przedsiębiorstw 
 
Pula środków na konkurs 320 Mln. PLN. 
 

 
 

 


