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www.pife.gov.pl

http://www.pife.gov.pl/
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Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich w województwie lubelskim

✓ GPI Lublin ul. Stefczyka 3b,

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

✓ LPI Puławy ul. gen. Fieldorfa-Nila 18 lok. 19  
tel.: 81 88 66 126, 514 924 214 
pulawy@feu.lubelskie.pl

✓ LPI Zamość ul. Partyzantów 3 

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

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

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

www.rpo.lubelskie.pl 

mailto:kontakt@feu.lubelskie.pl
mailto:pulawy@feu.lubelskie.pl
mailto:zamosc@feu.lubelskie.pl
mailto:chelm@feu.lubelskie.pl
mailto:bialapodlaska@feu.lubelskie.pl
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Pomysł

Projekt

Innowacja

Fot. Pixabay.com
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Innowacyjność

Wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) lub
procesu, nowej metody organizacyjnej lub nowej metody marketingowej w praktyce
gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. Produkty,
procesy oraz metody organizacyjne i marketingowe nie muszą być nowością dla rynku,
na którym operuje przedsiębiorstwo, ale muszą być nowością przynajmniej dla samego
przedsiębiorstwa. Produkty, procesy i metody nie muszą być opracowane przez samo
przedsiębiorstwo, mogą być opracowane przez inne przedsiębiorstwo bądź przez
jednostkę o innym charakterze (np. instytut naukowo-badawczy, ośrodek badawczo-
rozwojowy, szkołę wyższą, itp.).
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5 467 innowacji produktowych 
2 455 innowacji procesowych 
1 457 innowacji nietechnologicznych 

5 564 realizowane prace i projekty B+R 
3 891 jednostek naukowych i przedsiębiorstw 
wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R 
1 454 wdrożone wyniki prac B+R 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/projekty/polskie-innowacje-
krok-w-przyszlosc/skuteczni-i-kreatywni/
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Badania i rozwój

Badania (B) + rozwój (R), działalność badawczo-rozwojowa służąca zmniejszaniu różnic 
technologicznych między regionami i tworzeniu lepszych warunków równej konkurencji. 

Badania (B) + rozwój (R) + innowacje (I), działalność twórcza obejmująca badania naukowe 
lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów 
wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań oraz 
działalność polegającą na opracowaniu nowej technologii i uruchomieniu na jej podstawie 
wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. 
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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/


Asystent Innowacji
https://asystentinnowacji.ncbr.gov.pl/

Aplikacja edukacyjna pozwalająca wstępnie zweryfikować 
pomysł na projekt B+R pod kątem zgodności z kryteriami POIR
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https://asystentinnowacji.ncbr.gov.pl/
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Asystent Budżetowy

Aplikacja do kwalifikowania rodzajów kosztów zaplanowanych w projektach 
finansowanych ze środków POIR. Dostarcza niezbędnej wiedzy na temat rozliczania 
kosztów w projektach B+R, dopasowywania planowanych wydatków do wymogów 
formalnych oraz prawidłowego opisywania wydatków.
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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

1.1.1 Szybka Ścieżka

2.3.2  Bony na innowacje dla MŚP

3.2.2  Kredyt na innowacje technologiczne
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1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa

konkurs tematyczny Agrotech - termin naboru 10.09.2020 r. - 06.11.2020 r.

konkurs tematyczny Koronawirusy - do 31.12.2020 r

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/

Pytania o warunki konkursu można kierować:

- gdy dotyczą one finansów (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) –

na adres: konkurs111-finanse@ncbr.gov.pl ,

-w pozostałych sprawach – na adres: konkurs111-BTR@ncbr.gov.pl oraz pod numery telefonu: 512

260 334, 515 061 515, 518 338 512.

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/
mailto:konkurs111-finanse@ncbr.gov.pl
mailto:konkurs111-BTR@ncbr.gov.pl
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1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa

konkurs tematyczny Agrotech - termin naboru 10.09.2020 r. - 06.11.2020 r.

konkurs tematyczny Koronawirusy - do 31.12.2020 r

Dla kogo

Do konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski:

przedsiębiorstwa – realizujące projekt samodzielnie

przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw,

przedsiębiorstwa i jednostki naukowe – wchodzące w skład konsorcjum
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1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa

konkurs tematyczny Agrotech

Na co

na realizację projektów, które obejmują:

-badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo

-eksperymentalne prace rozwojowe, mające na celu opracowanie, przetestowanie a także

docelowo wdrożenie konkretnych produktów i technologii we wskazanych

w konkursie zagadnieniach badawczych

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska

dofinansowania.
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1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa

konkurs tematyczny Agrotech

Na co

Obszary badawcze:

• Automatyzacja i robotyzacja w rolnictwie

• Mechanizacja w rolnictwie

• Aplikacje i zaawansowane usługi cyfrowe dla optymalizacji, predykcji i symulacji procesów,

oraz efektywna digitalizacja produkcji, przetwarzania i zarządzania w rolnictwie

• Rolnictwo precyzyjne (smart fields)

• Zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, innowacyjna żywność,

• biotechnologia rolnicza

• Bioenergia i biomateriały
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1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa

konkurs tematyczny. Koronawirusy -do 31.12.2020 r

Na co

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów, które obejmują:

I obszar - prace B+R z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w
tym SARSCoV-2, jak również poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz
wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego. Efektem prac B+R ma być
opracowanie i przetestowanie innowacyjnego rozwiązania (produktu, technologii, usługi)
możliwego do wdrożenia w obszarze diagnostyki, terapii i prewencji lub wsparcia funkcjonowania w
stanach zagrożenia epidemiologicznego z korzyścią dla polskiego społeczeństwa.

Przykładowe tematy badawcze:

1. Zestaw bioreceptorów przeznaczonych do detekcji koronawirusów w systemach POC, w

szczególności pozwalających na detekcję SARS-CoV-2.

2. Zestaw testów diagnostycznych opartych o markery charakterystyczne dla

białek koronawirusów, w szczególności SARS-CoV-2.

3. Biosensory służące do detekcji koronawirusów oparte o technologię modyfikacji

powierzchni elementów aktywnych polegającej na immobilizacji białek specyficznych dla

tego rodzaju wirusów.
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1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa

konkurs tematyczny. Koronawirusy -do 31.12.2020 r

Na co

OBSZAR II – Wprowadzenie zmian po-rejestracyjnych uwzględniających nowe wskazania dla
istniejących leków oraz opracowanie innowacyjnych produktów leczniczych do terapii zakażeń
koronawirusami, w szczególności COVID-19 oraz szczepionki przeciwwirusowej

Przykładowe tematy badawcze:

1. Potwierdzenie w badaniach klinicznych fazy III skuteczności działania zarejestrowanych
substancji czynnych dla zarejestrowanych produktów leczniczych w terapii zakażeń
koronawirusami, w tym SARS-CoV-2.

2. Zarejestrowanie w trybie zmian po-rejestracyjnych modyfikacji technologii wytwarzania
substancji czynnych i produktów leczniczych o udowodnionej skuteczności do zastosowania w
terapii zakażeń koronawirusami, w tym SARS-CoV-2.

3. Opracowanie nowych schematów terapeutycznych w leczeniu zakażeń koronawirusami, w
tym SARS-CoV-2.
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1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa

konkurs tematyczny. Koronawirusy -do 31.12.2020 r

Na co

OBSZAR III – Działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii (w tym
koronawirusa SARS-CoV-2) oraz działania na rzecz Polskiej tarczy antywirusowej: poprawy
bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcie jego funkcjonowania w
stanach zagrożenia epidemiologicznego

Przykładowe tematy badawcze:

1. Innowacyjne urządzenia do podtrzymywania życia i ratowania życia oraz nowe technologie ich
masowej produkcji.

2. Innowacyjne urządzenia do dystrybucji preparatów dezynfekujących.

3. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do bioasekuracji oparte o innowacyjne materiały
filtracyjne i sorpcyjne oraz włókniny.
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Wartość kosztów kwalifikowalnych:

- projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 mln PLN do 50 mln euro;

- pozostałe projekty – od 2 mln PLN do 50 mln euro.
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2.3.2  Bony na innowacje dla MŚP
Termin naboru:

✓ do 30 grudnia 2020 (etap II inwestycyjny konkurs ogólny i tematyczny na rzecz
dostępności

✓ do 30 grudnia 2020 etap usługowy konkurs ogólny i na rzecz dostępności
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-43/

Wyjaśnień dotyczących konkursu udziela Infolinia PARP odpowiadając na zapytania kierowane na adres
poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami

22 574 07 07 lub 0 801 332 202.

Konkurs tematyczny na rzecz dostępności

Przedmiotem opracowania i wdrożenia jest nowy lub znacząco ulepszony wyrób, usługa, technologia
lub nowy projekt wzorniczy który musi odpowiadać na potrzeby osób o szczególnych potrzebach, w tym
indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności (osób na wózkach inwalidzkich, poruszających
się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się; osób niewidomych i słabo widzących; osób
głuchych i słabo słyszących; osób głuchoniewidomych; osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i
intelektualnymi; osób starszych i osłabionych chorobami; kobiet w ciąży; osób z małymi dziećmi, w tym
z wózkami dziecięcymi; osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z
rozumieniem języka pisanego albo mówionego); osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci);
osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem)

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-43/
mailto:info@parp.gov.pl
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2.3.2  Bony na innowacje dla MŚP Etap Usługowy

Na co 
Zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco 
ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego

Dla kogo 
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa które:
•prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną 
wpisem do odpowiedniego rejestru

Warunki finansowe
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:  85% wartości kosztów kwalifikowalnych 
projektu.
Pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach pomocy de minimis
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2.3.2  Bony na innowacje dla MŚP Etap Wdrożeniowy

Na co 
•zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej 
opracowanej przez jednostkę naukową
•zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
Dla kogo 
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa które:
•prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru
•z sukcesem zakończyły I etapu Bonu na innowacje i mają zaakceptowany przez PARP 
wniosek o płatność końcową.
Warunki finansowe
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może być niższa niż 
zatwierdzona w ocenie wniosku o dofinansowanie złożonym w I etapie usługowym.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 800 000,00 zł. 
Maksymalna intensywność dofinansowania zgodna jest z mapą pomocy regionalnej – dla 
woj. lubelskiego 
- dla mikro małych do 70 % kosztów kwalifikowalnych
- Dla średnich przedsiębiorstw do 60 % kosztów kwalifikowalnych
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2.3.6 Granty na Eurogranty

Ma na celu zwiększenie innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z
sektora MŚP poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w programach UE zarządzanych z
poziomu Komisji Europejskiej (niefinansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych)

Termin naboru: do 12 stycznia 2021 r. - alokacja 5 mln PLN

Na co można otrzymać dofinansowanie:

mogą otrzymać projekty dotyczące przygotowania projektu planowanego do realizacji w
ramach jednego z Programów UE zarządzanych centralnie, tj. COSME – Program ramowy na
rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata
2014-2020, Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na
lata 2014-2020, Kreatywna Europa – Program Kreatywna Europa dla europejskich sektorów
kultury i kreatywnych i LIFE – Program LIFE.
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2.3.6 Granty na Eurogranty

Przygotowanie Eurograntu może obejmować działania:

1) związane z opracowaniem studium wykonalności;

2) podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów do Eurograntu w

Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, w tym organizację spotkań związanych

z przygotowaniem Eurograntu;

3) polegające na przygotowaniu wniosku/aplikacji o Eurogrant do Programu UE, zgodnie

z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu w ramach Programu UE;

4) związane z ewentualną korektą wniosku/aplikacji o Eurogrant;

5) podejmowane w związku z prezentacją wniosku/aplikacji o Eurogrant przed komisją

oceny powołaną przez organizatora konkursu w ramach Programu UE.

Dofinansowanie: Do 100%

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-72/

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-72/
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3.2.2 Kredyt technologiczny

Terminy naborów: 01.06.2020 r. – 30.12.2020 r.

Nie ustala się minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu ogółem.

Nie ustala się maksymalnej kwoty dofinansowania w ramach projektu

Bank Gospodarstwa Krajowego

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/


3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Dla kogo

Wsparcie skierowane jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
wdrażających nowe technologie, prowadzące działalność gospodarczą
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Mogą się o nie ubiegać firmy, które wprowadzą na rynek nowe lub
znacząco ulepszone produkty lub usługi (w skali przedsiębiorstwa),
tzn. zastosowana technologia wprowadza nowe korzystne rozwiązania o
charakterze innowacyjnym, które nie były wcześniej dostępne w
rozwiązaniach alternatywnych lub stanowi rozwinięcie znanych
technologii – wprowadza udoskonalenia wybranych charakterystyk
znanych wcześniej rozwiązań, np. szybkości, wydajności.
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Na co

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji
technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii
lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej
podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów,
procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia
produkcji tych produktów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa
własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników
badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Udokumentownie praw - faktura, umowa licencyjna; własne - zgłoszeniem
patentowym, patentem, dokumentacją wewnętrzną firmy.
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Na co

Wdrożenie technologii, polegać ma na takich działaniach przedsiębiorcy,
w wyniku których pomysł stanowiący opisaną we wniosku o
dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez
stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której
technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie
możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio
wynikających z wdrożenia tej technologii.

Ocena dokonywana jest w zakresie weryfikacji czy

✓przedmiotem inwestycji jest wdrożenie technologii, a nie wyłącznie
nabycie środków trwałych, w których technologia ta została już
wdrożona, zaś wnioskodawca jedynie ją stosuje, wykorzystując
funkcjonalności nabywanych środków trwałych.
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Na co

Przykład 1 - Inwestycja niekwalifikująca się do finansowania:

Firma „B" zamierza wdrożyć technologię fleksodruku, w związku z czym
kupuje „drukarkę A" (w której firma „A" zastosowała nową technologię).

Przykład 2 - Inwestycja kwalifikująca się do finansowania:

Firma „C" zamierza wdrożyć technologię druku na pięciowarstwowej folii
półprzezroczystej, w oparciu o własną technologię do czego niezbędny jest
zakup środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia produkcji.
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Wysokość dofinansowania:

BGK może zrefundować

• do 70 proc. (mikro, małe) lub do 60 % - (średnie) kosztów
kwalifikowalnych – decyduje wielkość przedsiębiorcy i miejsce realizacji
inwestycji – zgodnie z mapą pomocy publicznej

• W formie premii technologicznej (dotacji) przeznaczonej na spłatę
kredytu technologicznego w banku komercyjnym.

• brak wymogu posiadania wkładu własnego do projektu (100% projektu
może być finansowane kredytem technologicznym)

• Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu: równowartość
50 mln euro.

• Brak wymogu wartości minimalnej projektu
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Wysokość dofinansowania:

• W przypadku wydatków na wykonane przez doradców zewnętrznych
studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne intensywność
wsparcia nie może przekroczyć 50% wartości tych wydatków.

• Wydatki na koszty związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną
patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, związanych z
inwestycją technologiczną stanowią pomoc na usługi doradcze
i intensywność wsparcia nie może przekroczyć 50% wartości tych
wydatków. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w ramach tej
kategorii wynosi 500 000 zł.
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Koszty kwalifikowalne:

1) zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa
użytkowania wieczystego,

2) zakup, wytworzenie, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia nowych

środków trwałych z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez
przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu;

3) zakup używanych środków trwałych, a także koszty transportu, montażu i
uruchomienia używanych środków trwałych

4) zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy
budynków, budowli lub ich części; kwalifikowalne są również wydatki na zakup
usług i materiałów budowlanych w celu przebudowy i adaptacji (budynków,
budowli lub ich części) do celów inwestycji technologicznej.

5) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know
how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej
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Koszty kwalifikowalne:

6) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich
części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod
warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od
przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej;

7) wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty
techniczne, niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej;

8) koszty związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości
niematerialnych i prawnych, związanych z inwestycją technologiczną w zakresie opisanym
w Instrukcji wypełniania wniosku.

a) opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu (wynikające z procedur Urzędu
Patentowego RP);

b) pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika obejmujących przygotowanie
dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku;

c) pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej
do zgłoszenia wynalazku oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym,
regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej
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Kredyt na innowacje technologiczne
Krok po kroku

➢ Przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie kredytu technologicznego do banku
kredytującego. Lista banków kredytujących jest dostępna na stronie
internetowej IOK: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-
technologiczne/banki-wspolpracujace/

➢ Bank kredytujący zawiera z przedsiębiorcą warunkową umowę kredytu
technologicznego albo przyznaje promesę kredytu technologicznego.
W przypadku, gdy jedynym warunkiem w warunkowej umowie kredytu
technologicznego jest złożenie wniosku o dofinansowanie do BGK, inwestycja
może być finansowania środkami tego kredytu po dniu złożenia wniosku
o dofinansowanie. Złożenie wniosku o dofinansowanie nie jest tożsame
z przyznaniem dofinansowania, a koszty ponoszone w związku z inwestycją
technologiczną przed zawarciem umowy o dofinansowanie, w tym koszty
przygotowania inwestycji, koszty kredytu, inne nakłady ponoszone na realizację
inwestycji obciążają wnioskodawcę.
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Kredyt na innowacje technologiczne
Krok po kroku

➢ Po uzyskaniu promesy kredytu technologicznego lub zawarciu warunkowej
umowy kredytu technologicznego, przedsiębiorca składa do BGK wniosek o
dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu). Bank
kredytujący uzależnia zawarcie warunkowej umowy kredytu technologicznego
albo wystawienie promesy kredytu technologicznego od posiadania przez
przedsiębiorcę zdolności kredytowej.

➢ Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla PO IR, BGK
przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z
bankiem komercyjnym umowę kredytową.

➢ BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.

➢ BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie
realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji
projektu.
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Realizacja pomocy

✓Premia może zostać wypłacona jednorazowo, po zrealizowaniu całego
projektu (wniosek o płatność końcową) lub w kilku częściach (wnioski o
płatność pośrednią i końcową). Pierwszy wniosek o płatność pośrednią
można złożyć po zrealizowaniu nie mniej niż 25 % wartości wydatków
kwalifikowalnych projektu. Należy przy tym pamiętać, że wysokość
premii nie może być wyższa niż kwota uruchomionego kredytu
technologicznego pozostałego aktualnie do spłaty.

✓premia technologiczna służy jedynie spłacie kredytu zaciągniętego na
realizację projektu, dotyczącego wdrożenia nowej technologii. Tym
samym nie jest możliwe finansowanie projektu z zaliczki.
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Kontakt do IOK:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7,
00-955 Warszawa
BGK Linia: +48 22 596 59 00,
801 667 655
E-mail: fkt@bgk.pl
www.bgk.pl
Link do dokumentacji konkursowej: 
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-
technologiczne/kredyt-na-innowacje-technologiczne/

mailto:fkt@bgk.pl
http://www.bgk.pl/
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/kredyt-na-innowacje-technologiczne/
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Program Operacyjny Polska Wschodnia
1.4      Wzór na konkurencję II etap 

Cel wprowadzenie na rynek innowacji dzięki realizacji działań i procesów wzorniczych powstałych i 
zatwierdzonych w strategii wzorniczej opracowanej w I etapie konkursu.

nabór wniosków: do sierpień 2021

Na co 

Pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z zatwierdzonej strategii wzorniczej opracowanej w 
ramach I etapu działania
1. usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii 
wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu;
2. koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:
-nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości; 
-nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know - how oraz innych praw 
własności intelektualnej, spełniających określone warunki.

Zasady finansowania projektów

Wsparcie wyniesie maksymalnie do 70%(60%) w przypadku wydatków inwestycyjnych oraz do 50% na 
usługi doradcze

Maksymalna kwota dofinansowania projektu dla jednego wnioskodawcy w II Etapie działania wynosi 

3 mln zł w przypadku wdrażania innowacji produktowej lub 

1 mln zł w przypadku wdrażania innowacji innych niż produktowa
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1.4 Wzór na konkurencję 

Dla kogo
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (sprawdź definicję), które:
•prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. województw: 
lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego;
•zamknęły przynajmniej jeden rok obrotowy trwający minimum 12 miesięcy;
•w ostatnim roku obrotowym zatrudniały co najmniej 5 pracowników;
•w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000,00 zł 
przynajmniej w jednym roku obrotowym
•prawidłowo wykorzystały pomoc finansową otrzymaną w ramach I etapu konkursu, tzn. 
zrealizowały zakres rzeczowy i finansowy projektu i uzyskały zatwierdzenie złożonej strategii 
wzorniczej i złożonego wniosku o płatność końcową

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wzor-na-konkurencje-ii-etap-wdrozenie-
strategii-wzorniczej

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wzor-na-konkurencje-ii-etap-wdrozenie-strategii-wzorniczej


Platformy Startowe
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• Ekspercka pomoc 

• Model biznesowy

• Szczegółowy plan inkubacji Twojego pomysłu

• Po jego realizacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji  
nawet 1 mln złotych



Co można otrzymać? Inkubacja
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• pomoc w stworzeniu fundamentów biznesowych przedsięwzięcia,

• specjalistyczne usługi indywidualnie dopasowane do pomysłu,

• warsztaty i szkolenia z zakresu wystąpień publicznych oraz prezentacji swojego projektu,

• mentoring,

• obsługa księgowa, podatkowa i prawna,

• pomoc w stworzeniu elementów identyfikacji korporacyjnej,

• zapewnienie powierzchni biurowej do rozwoju startupu.
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1. Wschodni Akcelerator Biznesu (Puławski Park Naukowo-Technologiczny) 
https://wab.biz.pl/
Dorota Babska, tel. 603 970 633 – email: dorota.babska@ppnt.pulawy.pl do 31.10.2020

2. Unicorn Hub (Fundacja OIC Poland) https://unicornhub.pl/
tel. 81 710 46 30 – e-mail: sekretariat@oic.lublin.pl do 30.11.2020

3. Idealist - http://idealist.pl/
Karolina Zuzaniuk, tel. 505 176 810 - k.zuzaniuk@idealist.pl do 30.11.2020

Platformy startowe w Województwie Lubelskim

https://wab.biz.pl/
mailto:dorota.babska@ppnt.pulawy.pl
https://unicornhub.pl/
mailto:sekretariat@oic.lublin.pl
http://idealist.pl/
mailto:k.zuzaniuk@idealist.pl
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Złożenie wniosku do działania 1.1.2 Platformy startowe do PARP

O dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.2 Platformy startowe  mogą ubiegać się mikro i małe 
przedsiębiorstwa, które:
➢ prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek 

handlowych;
➢ nie były notowane na giełdzie w okresie do pięciu lat po ich rejestracji w odpowiednim rejestrze 

działalności gospodarczej
➢ nie przejęły działalności innego przedsiębiorstwa;
➢ nie dokonały jeszcze podziału zysków;
➢ nie zostały utworzone w wyniku połączenia;
➢ zakończyły program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW 

Platformy startowe dla nowych pomysłów

Platformy startowe - kolejny etap wsparcia
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Na co 
dotacja na początkową działalność firmy. Etap ten obejmuje wsparcie związane z wejściem 
produktu na rynek (pierwsza sprzedaż) i realizację modelu biznesowego, opracowanego i 
przetestowanego w ramach Platformy startowej.
Katalog kosztów podlegających dofinansowaniu:
a) Środki trwałe inne niż nieruchomości,
b) Wartości niematerialne i prawne,
c) Informacja i promocja,
d) Udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych,
e) Usługi zewnętrzne, z wyjątkiem usług szkoleniowych,
f) Wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zaangażowanego w 
rzeczową realizację projektu (koszty bezpośrednie),
g) Zakup surowców lub materiałów.

Warunki finansowe
Minimalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu wynosi: 50 000,00 zł.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 1 000 000,00 zł.
Poziom dofinansowania do 85 % kosztów kwalifikowalnych

Platformy startowe - kolejny etap wsparcia
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Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020
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Preferencyjne pożyczki

Instytucje przyznające wsparcie:

1. Lubelska Fundacja Rozwoju https://pożyczkaunijna.pl/pozyczka-unijna/lubelskie/

2. Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego https://www.barr.org.pl/nasza-oferta/fundusz-pozyczkowy/

3. Fundacja OIC Poland https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/o-funduszu-pozyczkowym/

4. Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości http://www.fpcp.org.pl/projekty/fundusz-pozyczkowy

5. Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. https://www.marr.com.pl/RPO_mala.html

https://pożyczkaunijna.pl/pozyczka-unijna/lubelskie/
https://www.barr.org.pl/nasza-oferta/fundusz-pozyczkowy/
https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/o-funduszu-pozyczkowym/
http://www.fpcp.org.pl/projekty/fundusz-pozyczkowy
https://www.marr.com.pl/RPO_mala.html
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https://rpo.lubelskie.pl/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

https://rpo.lubelskie.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Dziękujęmy za uwagę!

Matwij Zofia


