
 

 

 

 

 

 

Już niebawem uruchomiony 
zostanie nowy konkurs 
pozwalający pozyskać środki 
z funduszy UE na lata 2014-2020.  
O wsparcie będą się mogły 
ubiegać mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) 
inwestujące w rozwój działalności. 

Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości udzieli wsparcia 
na ten cel w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

Poddziałanie 3.2.1  
Wsparcie wdrożeń wyników  
prac B+R - „Badania na rynek” 

Termin naboru projektów 

Nabór wniosków o dofinansowanie 
prowadzony będzie w trybie 
konkursowym od 31 sierpnia do 30 
września 2015 r.  

Kto może ubiegać się o wsparcie? 

Konkurs będzie skierowany do mikro, 
małych i średnich przedsiębiorców. 

Przedmiot dofinansowania  

Wsparcie udzielane będzie 
na realizację projektów 
inwestycyjnych dotyczących 
wdrażania innowacyjnych produktów 
lub usług na rynek przez 
przedsiębiorstwa z sektora MŚP. 

Przedmiotem wdrożenia będą mogły 
być rozwiązania w formie wyników 
prac badawczo-rozwojowych 
przeprowadzonych przez 
przedsiębiorcę lub nabytych. 

Ponadto, możliwe będzie pozyskanie 
środków na realizację prac 
rozwojowych oraz doradztwo. 

Preferowane będą projekty 
wpisujące się w obszary wskazane 
w tzw. „Krajowej Inteligentnej 
Specjalizacji” (KIS). 

Intensywność wsparcia 

Intensywność wsparcia wyniesie 
w zależności od charakteru działań, 
wielkości przedsiębiorstwa 
i lokalizacji projektu:  

 na część inwestycyjną: do 50 proc., 

 na prace rozwojowe: do 45 proc., 

 na część doradczą: do 50 proc. 

Wielkość projektu 

Kwota kosztów kwalifikowanych 
projektu powinna wynosić minimalnie 
10 mln PLN, zaś maksymalnie 
50 mln EUR. 

Maksymalna wartość dofinansowania 
projektu wyniesie 20 mln PLN, w tym: 

Prace rozwojowe: 

 maksymalna wartość kosztów 
kwalifikowanych: 1 mln PLN, 

 maksymalne dofinansowanie: 
450 tys. PLN. 

Część doradcza:  

 maksymalna wartość kosztów 
kwalifikowanych: 1 mln PLN, 

 maksymalne dofinansowanie: 
500 tys. PLN. 

Budżet konkursu ma wynieść  
500 mln PLN. 

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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Dotacje na inwestycje dla małych i średnich przedsiębiorstw – 
program „Badania na rynek” 
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Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.  
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