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www.pife.gov.pl

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/
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Sieć 
Punktów Informacyjny Funduszy Europejskich 

w województwie lubelskim

✓ GPI Lublin ul. Stefczyka 3b,

tel.: 81 44 16 864, 81 44 16 865, 81 44 16 547 
kontakt@feu.lubelskie.pl

✓ LPI Biała Podlaska ul. Warszawska 14  
tel.: 83 343 58 44, 
bialapodlaska@feu.lubelskie.pl

✓ LPI Chełm pl. Niepodległości 1 
tel.: 82 565 19 21, 514 924 194 
chelm@feu.lubelskie.pl

✓ LPI Zamość ul. Partyzantów 3 

tel.: 84 638 02 67, 514 923 981,      
zamosc@feu.lubelskie.pl

www.rpo.lubelskie.pl 

mailto:kontakt@feu.lubelskie.pl
mailto:bialapodlaska@feu.lubelskie.pl
mailto:chelm@feu.lubelskie.pl
mailto:zamosc@feu.lubelskie.pl
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2.4.1. Centrum analiz i pilotaży 
nowych instrumentów inno_Lab

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych
w pilotażowych działaniach związanych z transformacją w
kierunku Przemysłu 4.0.
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Kwalifikator PARP
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Terminy

Ogłoszenie konkursu: 22 marca 2021

Start składania wniosków: 28 kwietnia 2021 15 czerwca

Koniec przyjmowania wniosków: 30 czerwca 2021
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Czym jest przemysł 4.0?

4 rewolucja przemysłowa

Zmiany społeczne, przemysłowe i technologiczne 
wywołane cyfrową transformacją przemysłu
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Cel projektu

Transformacja w kierunku przemysłu 4.0 – należy przez to rozumieć proces
polegający na projektowaniu, testowaniu i wdrażaniu nowych, cyfrowych,
zintegrowanych systemów w zakresie procesów, produktów lub modeli
biznesowych, wykorzystujących rozwiązania z dziedziny automatyki i robotyki,
sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji
pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami, z uwzględnieniem
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań, do projektowania,
zarządzania, monitorowania lub optymalizowania procesów produkcyjnych w
przedsiębiorstwie lub związanych z nimi procesów logistycznych
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MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE: 800 000 zł

•WKŁAD WŁASNY: minimum 15%
•MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: Polska
•ZASIĘG TERYTORIALNY PROJEKTU: Polska
•DLA KOGO: Małe i średnie firmy
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Zakres

• Big Data oraz działania związane z analizą danych; 
• Roboty przemysłowe; 
• Przemysłowy Internet rzeczy; 
• Integracja technologii informatycznych i operacyjnych 

(IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS); 
• Cyberbezpieczeństwo; 
• Chmura obliczeniowa; 
• Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość; 
• Sztuczna inteligencja; 
• Blockchain; 
• Druk addytywny (druk 3D).
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Na co możesz przeznaczyć 
dofinansowanie?

• usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej

• usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej

• zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru 

transformacji

• zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how 

oraz innych praw własności intelektualnej
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Mapa drogowa – część diagnostyczna
1. Ogólną charakterystykę przedsiębiorstwa

2. Charakterystykę otoczenia i trendów rynkowych

3. Charakterystykę produktów przedsiębiorstwa

4. Charakterystykę dotychczasowego modelu

5. Identyfikację, wskazanie i uzasadnienie obszarów potencjału 

6. Ocenę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa

7. Wnioski i plan dalszych działań. 
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Mapa drogowa – część wdrożeniowa

1. Charakterystykę inwestycji

2. Plan wdrożenia (zadania, działania, KPI, czas realizacji); 

3. Planowane źródła finansowania
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Koszty kwalifikowane
Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty:

1) usługi polegającej na opracowaniu mapy drogowej;

2)  usługi doradczej związanej z wdrożeniem mapy drogowej; 

3) nabycia fabrycznie nowych środków trwałych, z wyłączeniem prawa użytkowania 

wieczystego gruntu oraz prawa własności nieruchomości; 

4) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, knowhow

oraz innych praw własności intelektualnej
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Koszty kwalifikowane

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza 
się koszty:

1) nabycia fabrycznie nowych środków trwałych, z wyłączeniem prawa 
użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności nieruchomości; 
2) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, 
knowhow oraz innych praw własności

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy na usługi doradcze dla MŚP 
zalicza się koszty usług doradczych świadczonych przez zewnętrznych doradców w 
zakresie związanym z wdrożeniem mapy drogowej.
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Kryteria

• Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach poddziałania (punktacja 0 lub 1)

• Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości 
uzyskania wsparcia (punktacja 0 lub 1)  

• Wnioskodawca posiada mapę drogową (punktacja 0 lub 1) 

• Projekt dotyczy wdrożenia działań wskazanych w mapie drogowej (punktacja 0 lub 1)

• Korzyści z realizacji projektu (punktacja 0, 1, 3 lub 4)

• Wpływ projektu na stopień zastosowania technologii Przemysłu 4.0 w 
przedsiębiorstwie (punktacja 0, 3 lub 5) 
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Kryteria

• Wydatki w ramach projektu są racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu 
projektu, zgodne z obowiązującymi limitami oraz dopuszczalnymi przeznaczeniami pomocy 
(punktacja 0 lub 1)

• Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (punktacja 0 lub 1) 

Łącznie maksymalnie projekt może uzyskać w ocenie 15 pkt. Projekt musi uzyskać
minimalnie 11 pkt, aby mógł być rekomendowany do uzyskania grantu, przy czym w
zakresie poszczególnych kryteriów wymagane jest uzyskanie wymaganego
minimum punktowego
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Ocena

Panel ekspertów

Online

7 dni przed, wiadomość email
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Pozostałe istotne informacje

Umowa może być zawarta w formie elektronicznej

Nie ma odwołania od negatywnej oceny wniosku

Zaliczka do 40%

Vat kwalifikowany na ogólnych zasadach

Okres realizacji projektu 12 miesięcy, max do 30.09.2023
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https://www.parp.gov.pl/compon
ent/grants/grants/przemysl-4-0

https://faq.parp.gov.pl/category/
nowe-produkty-i-
inwestycje/przemysl-4-0/

https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/przemysl-4-0
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Dane kontaktowe



27

STEP

Sprawdzimy Twój Eksperymentalny 
Pomysł

http://www.poir.gov.pl/step



Z czego składa się STEP?

Ścieżka I – Wstępna Preselekcja Pomysłu na Projekt -przeznaczona jest dla 
pomysłodawców, którzy mają już wstępną koncepcję projektu, ale chcieliby 
poddać pomysł preselekcji i uzyskać informację o mocnych i słabych stronach 
pomysłu w kontekście kryteriów dla działania PO IR, do którego pomysł został 
zakwalifikowany;

Ścieżka II - Usługa Innovation Coach - przeznaczona jest dla przedsiębiorców, 
którzy są zainteresowani podjęciem działalności B+R+I, ale potrzebują wsparcia 
w zakresie oceny potencjału ich przedsiębiorstwa do prowadzenia takich prac.
Działania marketingowe i wspierające skierowane do przedsiębiorców.



Cele instrumentu

→ Mobilizacja przedsiębiorców w ubieganiu się o środki PO IR;

→ Ułatwienie w aplikowaniu o środki na etapie przygotowania 
projektu → wnioskodawca otrzymuje wsparcie merytoryczne 
przy koncepcji projektu oraz  informację zwrotną pozwalającą 
uporządkować kluczowe elementy projektu;

→ Poprawa jakości składanych projektów do PO IR.

Odbiorcy STEP

→ Przedsiębiorcy zainteresowani prowadzeniem prac B+R+I ze
szczególnym uwzględnieniem tych, którzy nie korzystali nigdy ze wsparcia
PO IR i PO IG;



Pomysł na projekt

• Pomysłodawca (przedsiębiorca) wypełnia formularz i za pośrednictwem strony www.step.gov.pl przekazuje do 
właściwego ze względu na miejsce realizacji Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Analiza w PIFE

• Analiza pomysłu pod kątem wpisywania się w zakres wsparcia PO IR dostępnego w ramach instrumentów 
dotacyjnych  

• Gdy pomysł zostaje zakwalifikowany jako wpisujący się w PO IR beneficjent zostaje poinformowany o możliwości 
jego analizy przez ekspertów z doświadczeniem w ocenie projektów B+R+I. Taki pomysł zostaje skierowany do IZ 
PO IR.

Analiza 
merytoryczna 

eksperta

• Analiza mocnych i słabych stron pomysłu w kontekście kryteriów właściwych do tego działania/poddziałania PO 
IR, do którego został zakwalifikowany pomysł. 

•Usługa realizowana przez eksperta z bazy ekspertów dedykowanych projektowi. Proces analizy opiera się na 
informacjach z formularza złożonego przez pomysłodawcę oraz na podstawie bezpośredniego kontaktu 
pomysłodawcy z ekspertem (spotkanie, rozmowa telefoniczna, Skype, e-mail).

•Przedsiębiorca dostaje opinię z rekomendacją do którego działania POIR może składać wniosek.

I ścieżka Wstępna Selekcja Pomysłu na Projekt



Wypełnieni
zgłoszenia

• Zarejestruj przedsiębiorstwo na www.innovationcoach.pl, skontaktujemy się, aby ustalić Twój poziom zaawansowania w 
pozyskiwaniu środków z UE oraz realizacji prac B+R+I. Tym razem im mniejszym doświadczeniem w tym zakresie 
dysponujesz tym lepiej!

Przydzielenie 
eksperta

• Przydzielimy Ci eksperta z bazy coachów prowadzonej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Analiza 
potencjału

• :Coach wspólnie z przedsiębiorcą oceni potencjał przedsiębiorstwa, możliwości i zasoby w zakresie podjęcia działalności 
B+R+I, uwzgledniającą czynniki wewnątrz przedsiębiorstwa oraz w jego otoczeniu 

Przygotowanie 
pomysłu

•Opracowanie pomysłu na projekt i ewentualny udział w I ścieżce STEP.

II ścieżka Innovation Coach

http://www.innovationcoach.pl/
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Dziękuję za uwagę!

Bartosz Kwasowiec

zamosc@feu.lubelskie.pl; 
bartosz.kwasowiec@lubelskie.pl

84 - 638 - 02 - 67

mailto:zamosc@feu.lubelskie.pl
mailto:bartosz.kwasowiec@lubelskie.pl

