
 

 

 

 

 

 

Do końca 2016 roku 
przedsiębiorcy mogą ubiegać 
się o dofinansowanie m.in. 
na działalność związaną z B+R. 

Przedstawiamy najciekawsze 
źródła wsparcia w podziale 
na trzy kategorie tematyczne, 
zachęcając do ubiegania się 
o dofinansowanie na planowane 
przez Państwa projekty.  

1. Tworzenie nowych/rozwój 
produktów, technologii i usług  

Wsparcie przeznaczone jest 
na realizację działań 
ukierunkowanych na stworzenie 
nowego lub ulepszonego produktu, 
technologii lub usługi, które 
zazwyczaj kończą się w momencie 
stworzenia prototypu, szkicu, 
projektu, np. opracowanie nowego 
produktu, opracowanie nowej 
metody produkcji, projektowanie 
nowego sprzętu na potrzeby 
procesu wytwórczego, 
udoskonalenie maszyny/linii 
produkcyjnej wykorzystywanej 
w procesie produkcji. 

Kto może ubiegać się o wsparcie? 

Wszystkie przedsiębiorstwa, 
z uwzględnieniem terminów naborów 
skierowanych do poszczególnych 
kategorii podmiotów. 

Terminy naboru wniosków 

MŚP: do 29 lipca 2016 r. 

MŚP poza woj. mazowieckim: 
1 września - 30 grudnia 2016 r.  

Duże przedsiębiorstwa:  
1 czerwca - 30 grudnia 2016 r.,  
6 lipca - 31 października 2016 r. 

 

Konsorcja, w skład których 
wchodzi co najmniej jedna jednostka 
naukowa i co najmniej jedno 
przedsiębiorstwo: 3 października -  
2 listopada 2016 r. 

MŚP, duże przedsiębiorstwa 
lub konsorcja przedsiębiorstw 
w podziale na branże: 

 przemysł włókienniczy: 
15 kwietnia - 15 czerwca 2016 r.  

 systemy bezzałogowe: 
10 czerwca - 11 lipca 2016 r.  

 sektor stalowy: 
1 czerwca - 15 września 2016 r.  

 branża gier komputerowych: 
1 czerwca - 16 sierpnia 2016 r.  

 rozwiązania dotyczące taborów 
szynowych: 16 sierpnia - 
30 września 2016 r. 

 branża motoryzacyjna: 
5 października - 21 listopada 2016 r. 

 projekty dotyczące rozwiązań 
dla sektora elektroenergetyki 
i inteligentnych systemów 
do generacji energii oraz 
zarządzania systemami 
i elementami energetyki 
rozproszonej lub rozsianej: 
III i IV kwartał 2016 r. 

Intensywność wsparcia  

Intensywność wsparcia wynosi: 

 do 80 proc. dla MŚP 

 do 65 proc. dla dużych 
przedsiębiorstw 

2. Inwestycja w infrastrukturę 
B+R 

Wsparcie przeznaczone jest 
na inwestycje m.in. w aparaturę, 
sprzęt, budynki, technologie 
do stworzenia działów B+R 
i laboratoriów w przedsiębiorstwach, 

nabycie m.in. wiedzy technicznej 
i usług doradztwa wykorzystywanych 
na potrzeby projektu, zakup 
materiałów/produktów związanych 
bezpośrednio z realizacją projektu. 

Kto może ubiegać się o wsparcie? 

Wszystkie przedsiębiorstwa. 

Termin naboru wniosków 

1 września - 3 1 października 2016 r.  

Intensywność wsparcia  

 inwestycje: do 70 proc. dla MŚP, 
do 50 proc. dla dużych 
przedsiębiorstw 

 prace rozwojowe: do 45 proc. 
dla MŚP, do 25 proc. dla dużych 
przedsiębiorstw 

 koszty zakupu materiałów 
i produktów związanych 
bezpośrednio z realizacją projektu: 
do 45 proc. dla MŚP, do 25 proc. 
dla dużego przedsiębiorstwa, 
ale nie więcej niż równowartość 
200 tys. EUR, a w przypadku 
przedsiębiorcy prowadzącego 
działalność w sektorze drogowego 
transportu towarów 100 tys. EUR. 

3. Wdrożenie wyników prac B+R 

Przedmiot dofinansowania 

Wsparcie przeznaczone jest 
na inwestycje mające na celu 
wprowadzenie na rynek nowych 
lub ulepszonych produktów 
lub usług opracowanych 
na podstawie wyników prac 
B+R (przeprowadzonych 
przez przedsiębiorstwo samodzielnie 
lub na zlecenie). Oprócz wydatków 
inwestycyjnych, projekt może 
obejmować również wydatki 
na prace rozwojowe oraz doradztwo. 

 

Czerwiec 2016 

Najciekawsze dotacje z PO IR w 2016 r. 
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Kto może ubiegać się o wsparcie? 

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP. 

Termin naboru wniosków 

1 czerwca - 31 sierpnia 2016 r. 
(dotacja) 

28 lipca - 30 września 2016 r. 
(kredyt na innowacje technologiczne) 

Intensywność wsparcia  

 inwestycje: do 70 proc. 

 prace rozwojowe: do 45 proc. 

 część doradcza: do 50 proc. 

Jak możemy pomóc? 

Eksperci 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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Kontakt 
 

Kiejstut Żagun 

Dyrektor 

Tel. :  +48 22 528 10 07 

Tel. kom. : +48 664 080 040 

kzagun@kpmg.pl 

 

Bartosz Igielski 

Menedżer 

Tel.:  +48 22 528 17 77 

Tel. kom. : +48 668 338 151 

bigielski@kpmg.pl 

 

Radosław Ciechański 

Menedżer 

Tel. :  +48 22 528 17 60 

Tel. kom. : +48 664 718 713 

rciechanski@kpmg.pl 

 

Marcin Mańkowski 

Menedżer 

Tel.:  +48 22 528 17 18 

Tel. kom. : +48 600 481 926 

mmankowski@kpmg.pl 

 

 

 

Biura KPMG 
 

Warszawa 

ul. Inflancka 4a 

00-189 Warszawa 

Tel. :  +48 22 528 11 00 

Faks: +48 22 528 10 09 

kpmg@kpmg.pl 

 

Kraków 

al. Armii Krajowej 18 

30-150 Kraków 

Tel. :  +48 12 424 94 00 

Faks: +48 12 424 94 01 

krakow@kpmg.pl 

 

Poznań 

ul. Roosevelta 18 

60-829 Poznań 

Tel. :  +48 61 845 46 00 

Faks: +48 61 845 46 01 

poznan@kpmg.pl 

 

Wrocław 

ul. Bema 2 

50-265 Wrocław 

Tel. :  +48 71 370 49 00 

Faks: +48 71 370 49 01 

wroclaw@kpmg.pl 

Gdańsk 

al. Zwycięstwa 13a  

80-219 Gdańsk 

Tel. :  +48 58 772 95 00 

Faks: +48 58 772 95 01 

gdansk@kpmg.pl 

 

Katowice 

ul. Francuska 34 

40-028 Katowice 

Tel. :  +48 32 778 88 00 

Faks: +48 32 778 88 10 

katowice@kpmg.pl 

 

Łódź 

al. Piłsudskiego 22 

90-051 Łódź 

Tel. :  +48 42 232 77 00 

Faks: +48 42 232 77 01 

lodz@kpmg.pl 

W celu usprawnienia procesu dzielenia się wiedzą 

ekspertów KPMG, przygotowaliśmy nowy, innowacyjny 

system subskrypcyjny. Jeśli chcą Państwo otrzymywać 

inne publikacje od KPMG w Polsce, bezpośrednio 

na wskazany adres e-mail, zachęcamy do rejestracji 

na stronie kpmg.com/pl/subskrypcje. 
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