
 

 

 

 

 

 

Przedsiębiorcy zainteresowani 
inwestycjami w działalność 
badawczo-rozwojową będą mogli 
już niebawem uzyskać 
dofinansowanie na ten cel. 

W II kwartale 2015 r. rozpoczynają 
się pierwsze, w nowej 
perspektywie finansowej  
2014-2020, nabory wniosków  
o dofinansowanie w ramach  
m.in. Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój. 

Poddziałanie 1.1.1 Badania 
przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez 
przedsiębiorstwa – tzw. „szybka 
ścieżka” 

Termin naboru projektów 

W dniu 4 maja 2015 r. rusza nabór 

wniosków w ramach poddziałania 
1.1.1 tzw. „szybkiej ścieżki”. Konkurs 
będzie prowadzony w trybie ciągłym 
do końca grudnia 2015.  

Kto może ubiegać się o wsparcie? 

Konkurs rozpoczynający się w maju 
2015 r. będzie skierowany do mikro-, 
małych i średnich przedsiębiorstw.  
W III kwartale br. ma zostać 
ogłoszony również nabór projektów 
realizowanych przez duże 
przedsiębiorstwa. 

Przedmiot dofinansowania  

Wsparcie będzie udzielane na: 

 badania przemysłowe i/lub 

 

 prace rozwojowe nad 
rozwiązaniami technologicznymi 
i produktami, służącymi 
rozwojowi prowadzonej 
działalności gospodarczej, jak 
również wzmacnianiu pozycji 
konkurencyjnej przedsiębiorstw, 
o ile przedmiotem projektu będzie 
rozwiązanie, wpisujące się w tzw. 
„Krajową Inteligentną 
Specjalizację” (KIS).  

Wysokość dofinansowania 

Intensywność wsparcia ma 
wynosić od 25% do 80% kosztów 
kwalifikowanych projektu  
(w zależności od rodzaju 
prowadzonych prac B+R oraz 
wielkości przedsiębiorstwa).  

Zasady realizacji projektu 

W pierwszym konkursie 
skierowanym do MŚP minimalna 
wartość kosztów kwalifikowanych 
będzie wynosiła 2 mln PLN.  

Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R 
związane z wytworzeniem 
instalacji pilotażowej/ 
demonstracyjnej  
- Demonstrator 

Termin naboru projektów 

Wnioski o dofinansowanie będzie 
można składać od 7 maja do  
22 czerwca 2015 r. Ogłoszenie 

kolejnego konkursu w ramach 
poddziałania planowane jest na  
IV kwartał 2015 r., a nabór wniosków 
przewidziany jest na I kwartał 2016 r.  

 

Kto może ubiegać się o wsparcie? 

O wsparcie będą mogli ubiegać się 
przedsiębiorcy prowadzący prace 
B+R związane z wytworzeniem 
instalacji pilotażowej/ 
demonstracyjnej. 

Przedmiot dofinansowania  

Dofinansowaniem będą objęte 
wyłącznie prace rozwojowe. 

Wysokość dofinansowania 

Intensywność wsparcia wyniesie  
od 25% do 45% kosztów 
kwalifikowanych projektu  
(w zależności od wielkości 
przedsiębiorstwa).  

Zasady realizacji projektu 

Minimalna wartość kosztów 
kwalifikowanych będzie wynosiła  
5 mln PLN w przypadku MŚP oraz 
20 mln PLN w przypadku dużych 
przedsiębiorstw. 

Działanie 1.2 Sektorowe programy 
B+R  

Przedmiot dofinansowania 

Projekty B+R realizowane w ramach 
programu sektorowego INNOLOT.  

Termin naboru projektów 

Projekty można będzie składać  
od 18 maja do 17 lipca 2015 r.  
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Kto może ubiegać się o wsparcie? 

O dofinansowanie projektów będą 
mogli ubiegać się przedsiębiorcy 
z branży lotniczej. 

Przedmiot dofinansowania  

Projekty B+R realizowane w ramach 
programu sektorowego INNOMED. 

Termin naboru projektów 

Konkurs ma zostać ogłoszony  
w III kwartale 2015 r., na ten sam 
kwartał planowany jest również 
początek naboru wniosków. 

Kto może ubiegać się o wsparcie? 

O dofinansowanie projektów będą 
mogli ubiegać się przedsiębiorcy 
z branży medycznej. 

Pozostałe możliwości otrzymania 
wparcia na realizację projektów 
B+R 

Horyzont 2020 

Termin naboru wniosków 

Nabór wniosków odbywa się 
w sposób ciągły z datami zamknięcia 
18 marca, 17 czerwca, 17 września 
i 16 grudnia w 2015 r. 

 

 

 

 

 

Kto może ubiegać się o wsparcie? 

O wsparcie mogą się ubiegać 
konsorcja składające się z min.  
3 niepowiązanych podmiotów  
z różnych państw UE w tym: uczelnie 
wyższe, organizacje badawcze, 
przedsiębiorstwa, MŚP, organizacje 
międzynarodowe, instytucje 
publiczne (administracja), fundacje, 
naukowcy indywidualni. 

Wysokość dofinansowania 

Intensywność wsparcia wynosi  
do 100% kosztów inwestycji.  

Zasady otrzymania wsparcia  

Wsparcie koncentrować się będzie 
głównie na obszarach: 

 bezpieczeństwo żywnościowe,  

 zrównoważone 
rolnictwo/leśnictwo, 

 technologie informacyjne  
i komunikacyjne (ICT), 

 biotechnologia,  

 mikro- i nanoelektronika, 
nanotechnologia,  

 bezpieczna, ekologiczna 
i efektywna energia, ochrona 
klimatu. 

 

 

 

 

Jak możemy pomóc? 

Doradcy KPMG z grupy Ulg i Dotacji 
posiadają doświadczenie 
w doradztwie przy skutecznym 
wnioskowaniu o dofinansowanie 
projektu ze środków publicznych. 
Chętnie przedstawimy Państwu 
dalsze informacje odnośnie 
warunków pozyskania pomocy 
publicznej, jak również: 

 ocenimy Państwa działalność, 
w szczególności pod kątem 
możliwości pozyskania 
dofinansowania ze środków 
publicznych, w tym wyboru 
odpowiednich źródeł 
dofinansowania, 

 doradzimy jak organizacyjnie 
i prawnie ukształtować 
działalność celem optymalizacji 
pozyskania dotacji, 

 pomoc w wyborze jednostki 
naukowej, umowy konsorcjum 
i podwykonawstwa, 

 przygotujemy wniosek 
o finansowe wsparcie projektu, 

 będziemy monitorować wniosek 
w trakcie procedury oceny, 

 będziemy świadczyć pomoc 
w zakresie prawidłowego 
rozliczania i dokumentowania 
poniesionych kosztów, celem 
uzyskania ich refundacji, a także 
wprowadzenia odpowiednich 
zasad ich ewidencji księgowej 
i podatkowej. 
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