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Przegląd wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych – konkursy w 2017 r. 

- na podstawie danych zawartych w harmonogramach naborów oraz w szczegółowych opisach osi priorytetowych,
opublikowanych do końca czerwca 2017 r. 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 

Typy projektów 
Rodzaj 

wsparcia 
Beneficjenci  

i grupy docelowe 
Wartości graniczne, 

charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

Poddziałanie 1.1.1  Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa 
 (alokacja UE na poddziałanie 1 879 958 563 EUR) 

Wsparcie projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa w 
zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych lub samych prac 
rozwojowych 

Dotacja Przedsiębiorstwa  - 1 marca - 30 czerwca 2017 – nabór dla MŚP 
(1 000 000 000 zł) 

1 marca - 30 czerwca 2017 – nabór dla dużych 
przedsiębiorstw 
(400 000 000 zł) 

1 czerwca - 31 sierpnia 2017 – nabór dla MŚP 
w regionach słabiej rozwiniętych  
(150 000 000 zł) 

19 czerwca - 29 grudnia 2017 – nabór dla MŚP 
posiadających Seal of Excellence  
(50 000 000 zł) 

2 października – 29 grudnia 2017 – nabór dla 
MŚP 
(1 000 000 000 zł) 

2 października – 29 grudnia 2017 r. – nabór dla 
dużych przedsiębiorstw 
(350 000 000 zł) 

Narodowe 
Centrum Badań i 
Rozwoju 

Poddziałanie 1.1.2  Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej  
(alokacja UE na poddziałanie 656 988 256 EUR) 

Wsparcie projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa w 
zakresie prac rozwojowych 

Dotacja  Przedsiębiorstwa  - Nie przewiduje się naboru w 2017 r. Narodowe 
Centrum Badań i 
Rozwoju 

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R 
 (alokacja UE na działanie 874 984 359 EUR) 

Wsparcie dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju 
poszczególnych branż/sektorów gospodarki, gdzie inicjatorem 

Dotacja  Przedsiębiorstwa  - INNOCHEM: 1 marca - 28 kwietnia 2017 
(180 000 000 zł) 

Narodowe 
Centrum Badań i 
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Typy projektów 
Rodzaj 

wsparcia 
Beneficjenci  

i grupy docelowe 
Wartości graniczne, 

charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

wspólnego przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw, występujących w 
imieniu branży Dofinansowanie udzielane na realizację projektów 
obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe lub prace 
rozwojowe. 

Konsorcja przedsiębiorstw INNONEUROPHARM:  
22 lutego - 7 kwietnia 2017 
(190 000 000 zł)  

Innowacyjny Recykling:  
28 lutego - 21 kwietnia 2017 
(90 000 000 zł) 

WoodINN: 14 marca - 28 kwietnia 2017 
(120 000 000 zł) 

GAMEINN: 5 maja - 6 lipca 2017 
(55 000 000 zł) 

PBSE: 2 października – 1 grudnia 2017 
(120 000 000 zł) 

INNOSBZ: 16 października – 18 grudnia 2017 
(50 000 000 zł) 

INNOSTAL: 9 października 8 grudnia 2017 
(95 000 000 zł) 

IUSER: IV kwartał 2017 - I kwartał 2018 
(150 000 000 zł) 

Rozwoju 

Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept - BRIdge Alfa 
(alokacja UE na poddziałanie 213 000 000 EUR) 

Wsparcie innowacyjnych pomysłów we wczesnej fazie rozwoju, o 
wysokim potencjale komercjalizacyjnym, od fazy preinkubacji, przez 
testy i budowę prototypu, do komercjalizacji ich wyników.  
Wsparcie udzielane przez utworzone wspólnie przez NCBR i fundusze 
inwestycyjne wehikuły BRIdge Alfa (wybierane w trybie konkursowym), 
poszukujące najlepszych projektów badawczych do wsparcia.  
Pomysłodawcy mogą sami zgłaszać swoje projekty przedstawicielom 
wehikułów, niezależnie od ich aktywności. 

Dotacja Beneficjent: Fundusze 
inwestycyjne Bridge Alfa 
(wybierane w trybie 
konkursowym) 

Grupa docelowa wsparcia: 
mikroprzedsiębiorstwa, małe 
przedsiębiorstwa, tj. spółki 
typu spin-off 

Wartość kosztów 
kwalifikowanych funduszu 
inwestycyjnego:  

 min. 10 000 000 zł, 

 maks. 30 000 000 zł

Wartość dofinansowania 
projektu B+R:  

 min. 1 000 000 zł; 

 maks. 3 000 000 zł 

Rozpoczęcie inwestycji Funduszy Bridge Alfa 
wybranych w I naborze (zakończonym w maju 
2016 r.): od 2017 r. 

Dane kontaktowe wehikułów inwestycyjnych 
BRIdge Alfa. 

Narodowe 
Centrum Badań i 
Rozwoju  

Poddziałanie 1.3.2 Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych - BRIdge VC 
(alokacja UE na poddziałanie 225 000 000 EUR) 

Wsparcie inwestycji kapitałowych i quasi-kapitałowych w innowacyjne 
spółki technologiczne z sektora MŚP realizujące prace B+R. 

Instrument 
finansowy: 

Beneficjent: podmiot 
wdrażający instrument 

Wartość budżetu pojedynczego 
funduszu VC:  

- Polski Fundusz 
Rozwoju  

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11312016/aktualnosci/art,5225,dane-kontaktowe-wehikulow-inwestycyjnych-bridge-alfa.html
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11312016/aktualnosci/art,5225,dane-kontaktowe-wehikulow-inwestycyjnych-bridge-alfa.html
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Typy projektów 
Rodzaj 

wsparcia 
Beneficjenci  

i grupy docelowe 
Wartości graniczne, 

charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

Inwestycje w MŚP realizowane jest przez fundusze VC wybrane przez 
fundusz funduszy zgodnie ze strategią inwestycyjną. 

inwestycje 
kapitałowe i / 
lub quasi-
kapitałowe 

finansowy (PFR Ventures) 
Grupa docelowa wsparcia: 
mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa 

 min. 20 000 000 EUR,

 maks. 50 000 000 EUR 

Działanie 2.1: Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 
 (alokacja UE na działanie 583 781 560 EUR) 

Tworzenie lub rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach poprzez 
inwestycje w aparaturę, sprzęt,  technologie i inną niezbędną 
infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-
rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. 

Dotacja Przedsiębiorstwa  Wartość projektu: 

 min. 2 000 000 zł 

8 maja - 7 lipca 2017 
(900 000 000 zł) 

Ministerstwo 
Rozwoju 

Działanie 2.2: Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii 
(alokacja UE na II komponent działania 95 000 000 EUR) 

Finansowanie innowacyjnych MŚP na etapie akceleracji technologicznej, 
rozwoju i wdrożenia projektów B+R. Wsparcie inwestycji opartych o 
zastosowania technologii pozyskanych w formule otwartych innowacji 
(przede wszystkim w ramach I komponentu działania 2.2). Wsparcie 
realizowane przez fundusze VC, dokapitalizowane w ramach działania.  
(II komponent działania) 

Instrument 
finansowy: 
wsparcie 
kapitałowe i 
quasi-
kapitałowe 

Typ beneficjenta: podmiot 
wdrażający instrument 
finansowy (PFR Ventures) 

Grupa docelowa: mikro, 
małe i średnie 
przedsiębiorstwa 

Łączna przeciętna wartość 
inwestycji w spółkę: od 
5 000 000 zł do 15 000 000 zł  

Okres Inwestycyjny:  
- Inwestycje w fundusze: 2017-2020, 
- Inwestycje w MŚP: 2017-2023 

Polski Fundusz 
Rozwoju 

Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP  
(alokacja UE na poddziałanie 43 580 000 EUR) 

Wsparcie usług proinnowacyjnych, dotyczących aktywności badawczo-
rozwojowej lub innowacyjnej MŚP, świadczonych przez akredytowane 
instytucje otoczenia biznesu 

Dotacja Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa 

Wartość wydatków kw.: 

 min. 50 000 zł, 

 maks. 420 000 zł 

10 sierpnia 2017 – 28 lutego 2018  
(45 000 000 zł) 

Polska Agencja 
Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP  
(alokacja UE na poddziałanie 80 670 000 EUR) 

Wsparcie usług badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu:  
- nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco 
ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego;
- nowej lub znacząco ulepszonej usługi. 
Usługi mogą dotyczyć innowacji nietechnologicznych (usługi dotyczące 
innowacji marketingowych i/lub organizacyjnych), jeśli będą 
towarzyszyły usługom, o których mowa powyżej.

Dotacja Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa 

Wartość wydatków kw.: 

 min. 60 000 zł, 

 maks. 400 000 zł 

8 czerwca 2017 – 8 lutego 2018 
(65 000 000 zł) 

Polska Agencja 
Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej 
(alokacja UE na poddziałanie 47 620 000 EUR) 

Wsparcie działań związanych z: 
- uzyskaniem ochrony własności przemysłowej i możliwością wsparcia 
na przygotowanie procesu komercjalizacji przedmiotów objętych 
zgłoszeniem (patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe, praw z 
rejestracji na wzory przemysłowe),
- realizacją ochrony własności przemysłowej w zw. z wszczęciem i 

Dotacja Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa 

Wartość wydatków kw.:  

 min. 10 000 zł 

 maks. 1 000 000 zł 

16 maja 2017 – 28 grudnia 2017 
(50 000 000 zł) 

Polska Agencja 
Rozwoju 
Przedsiębiorczości 
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Typy projektów 
Rodzaj 

wsparcia 
Beneficjenci  

i grupy docelowe 
Wartości graniczne, 

charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

prowadzeniem postępowania w zakresie: unieważnienia patentu, prawa 
ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru 
przemysłowego, stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego 
na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego 

Poddziałanie 3.1.1 Inwestycje w innowacyjne start-upy – Starter 
(alokacja UE na poddziałanie:  180 642 000 EUR)  

Wsparcie MŚP na najwcześniejszych etapach rozwoju (inkubacja, start), 
rozwijających lub wdrażających innowacyjne rozwiązania (innowacje 
produktowe, usługowe, procesowe, marketingowe, organizacyjne). 
Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych - fundusze venture 
capital (potencjalna liczba wybranych funduszy VC: min. 16)  

Instrument 
finansowy: 
wejścia 
kapitałowe i 
quasi-
kapitałowe 

Beneficjent: podmiot 
wdrażający instrument 
finansowy (PFR Ventures) 

Grupa docelowa: mikro, 
małe i średnie 
przedsiębiorstwa 

Wartość inwestycji w spółkę od 
200 000 do 3 000 000 zł 
(pierwsze - do 1 000 000 zł; 
follow-on - do 3 000 000 zł) 

Okres inwestycyjny 
- w fundusze VC: 2017-2020 
- w MŚP: 2017-2023 
Pierwsze inwestycje w MŚP: III kwartał 2017 

Polski Fundusz 
Rozwoju 

Poddziałanie 3.1.2 Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP – BizNest 
(alokacja UE na poddziałanie:  58 197 977 EUR)  

Wsparcie w postaci grupowych inwestycji kapitałowych w MŚP 
działających w oparciu o innowacyjne pomysły. 
Wsparcie udzielane za pośrednictwem sieci aniołów biznesu. 

Instrument 
finansowy: 
wejście 
kapitałowe 

Beneficjent: podmiot 
wdrażający instrument 
finansowy (PFR Ventures)  

Grupa docelowa: mikro, 
małe i średnie 
przedsiębiorstwa 

Łączna przeciętna wartość 
inwestycji w spółkę: od 200 
000 do 4 000 000 zł  

Okres inwestycyjny 
- w fundusze VC: 2017-2020; 
- w MŚP: 2017-2023 

Polski Fundusz 
Rozwoju 

Poddziałanie 3.1.3 Fundusz Pożyczkowy Innowacji 
(alokacja UE na poddziałanie: 129 741 293 EUR)  

Wsparcie przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym za pośrednictwem 
funduszu pożyczkowego, umożliwiającego finansowanie wczesnych faz 
rozwojowych - przechodzenie z fazy startowej do fazy wzrostu.  
Wsparcie udzielane przez FPI wymaga zaangażowania inwestora 
kapitałowego – w postaci podpisanej umowy inwestycyjnej z Aniołem 
Biznesu lub funduszem VC – który zobowiąże się do dokapitalizowania 
pożyczkobiorcy kwotą o wartości równej kwocie wnioskowanej pożyczki. 

Instrument 
finansowy:  
pożyczka 

Beneficjent: podmiot  
wdrażający instrument 
finansowy  

Grupa docelowa: mikro, 
małe i średnie 
przedsiębiorstwa 

Wartość pożyczki: 
od 200 000 zł do 2 000 000 zł 

- Polska Agencja 
Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

Poddziałanie 3.1.4 KOFFI – Konkurencyjny Ogólnopolski Fundusz Funduszy Innowacyjnych 
(alokacja UE na poddziałanie: - 73 063 628 EUR) 

Wsparcie MŚP poszukujących finansowania na realizację innowacyjnych 
projektów o dużym potencjale rynkowym/wzrostu, w tym związanych z 
innowacjami innymi niż technologiczne, np. innowacje organizacyjne, 
menedżerskie, marketingowe czy związane z wejściem przedsiębiorstwa 
na nowe rynki (prowadzenie działalności B+R nie jest wymogiem). 
Finansowanie udzielane przez pośredników finansowych (fundusze VC). 

Instrument 
finansowy: 
wejście 
kapitałowe i 
quasi-
kapitałowe 

Beneficjent: podmiot 
wdrażający instrument 
finansowy (PFR Ventures) 

Grupa docelowa: MMŚP  

Łączna przeciętna wartość 
inwestycji w spółkę:  
od 2 500 000 zł do 15 000 000 
zł 

Okres inwestycyjny 
- w fundusze VC: 2017-2020 
- w MŚP: 2017-2023 

Polski Fundusz 
Rozwoju 
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Typy projektów 
Rodzaj 

wsparcia 
Beneficjenci  

i grupy docelowe 
Wartości graniczne, 

charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek  
(alokacja UE na poddziałanie 1 047 894 355 EUR) 

Wsparcie projektów polegających na wdrożeniu przez przedsiębiorcę 
wyników prac B+R, zrealizowanych samodzielnie bądź na zlecenie, 
prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco 
ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem 
dofinansowania są wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub prace 
rozwojowe. 

Dotacja Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa 

- 13 marca - 26 kwietnia 2017 
(750 000 000 zł) 

13 marca - 26 kwietnia 2017 – branża 
elektromobilności (50 000 000 zł) 

5 września 2017 – 28 lutego 2018 
(750 000 000 zł) 

5 września 2017 - 28 lutego 2018 – dla 
średnich miast 
(400 000 000 zł) 

Polska Agencja 
Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne 
(alokacja UE na poddziałanie 422 055 000 EUR) 

Projekty polegające na wdrożeniu przez przedsiębiorstwo wyników prac 
B+R własnych lub zakupionych. O dofinansowanie (premia 
technologiczna - spłata części kredytu) ubiegać się mogą projekty 
finansowane kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt 
przyznawany na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z 
BGK. 

Dotacja (premia 
technologiczna) 

Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa 

- 20 lutego - 29 marca 2017 
(400 000 000 zł) 

Bank 
Gospodarstwa 
Krajowego 

Poddziałanie 3.2.3 Fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw 
(alokacja UE na poddziałanie: 120 650 815 EUR)  

Wsparcie dostępu do finansowania przeznaczonego na rozwój 
działalności gospodarczej MŚP w obszarze innowacji o charakterze 
produktowym, usługowym, technologicznym, procesowym, 
marketingowym, organizacyjnym. przedsiębiorców, w tym na wdrożenie 
wyników prac B+R własnych lub zakupionych. 
Wsparcie udzielane za pośrednictwem banków krajowych (10 banków) 
w formie bezpłatnej gwarancji spłaty kredytu przeznaczonego na koszty 
kwalifikowane projektu. 

Instrument 
finansowy: 
gwarancja 
spłaty kredytu 

Beneficjent: podmiot 
wdrażający instrument 
finansowy  

Grupa docelowa/ ostateczni 
odbiorcy wsparcia: mikro, 
małe i średnie 
przedsiębiorstwa 

Gwarancja spłaty kredytu: 

 maks. kwota gwarancji 
10 000 000 zł, 

 zabezpieczenie do 80% 
kapitału kredytu,

 okres trwania gwarancji do 
20 lat 

Oczekiwane uruchomienie instrumentu przez 
banki, które podpisały umowę o współpracy z 
BGK dnia 29 maja 2017 r. 

Bank 
Gospodarstwa 
Krajowego 

Banki posiadające 
umowy o 
współpracy z BGK 

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand 
(alokacja UE na poddziałanie 90 000 000 EUR) 

Wsparcie udziału przedsiębiorstw w realizacji działań promocyjnych 
określonych w programach promocji. Wsparcie ukierunkowane na 
promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej 
Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw posiadających produkt 
(wyrób lub usługę) konkurencyjny względem produktów z tej samej 
branży występujących na rynku międzynarodowym. 

Dotacja Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa 

Wartość wydatków kw.:  

 maks. 1 000 000 zł 

12 stycznia - 13 luty 2017 –  Hannover Messe, 
Astana (50 000 000 zł) 

10 luty - 13 marca 2017 - programy promocji o 
charakterze branżowym oraz ogólnym 
(200 000 000 zł) 

Polska Agencja 
Rozwoju 
Przedsiębiorczości 
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Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 

Typy projektów 
Rodzaj 

wsparcia 
Beneficjenci 

Wartości graniczne, 

charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej 
(alokacja UE na poddziałanie 140 148 730 EUR) 

Wsparcie rozwoju działalności biznesowej startupów w makroregionie 
Polski Wschodniej, gotowych do wejścia na rynek z produktem 
przygotowanym w ramach Platformy startowej dla nowych pomysłów 
(w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych 
pomysłów). 

Małe przedsiębiorstwa Wartość projektu : 

 min. 50 000 zł; 

Wartość wydatków kw.: 

 min. 50 000 zł; 

Wartość dofinansowania: 

 maks. 800 000 zł; 

22 czerwca 2016 - 21 lipca 2017 
(65 600 000 zł) 

Polska Agencja 
Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP 
 (alokacja UE na poddziałanie 100 052 666 EUR) 

Wsparcie projektów prowadzących do stworzenia innowacyjnych (na 
poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie własnych lub nabytych 
wyników prac B+R. Wsparcie poszczególnych etapów procesu 
inwestycyjnego mającego na celu wdrożenie innowacyjnego produktu. 

Dotacja  MŚP wchodzące w skład 
ponadregionalnego powiązania 
kooperacyjnego 

Wartość wydatków kw.: 

 min. 1 000 000 zł; 

Wartość dofinansowania:  

 maks. 7 000 000 zł 

1 czerwca - 31 lipca 2017 
(195 000 000 zł) 

Polska Agencja 
Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP 
 (alokacja UE na poddziałanie 160 000 000 EUR) 

Wsparcie sieciowych i innowacyjnych produktów o ponadregionalnym 
oddziaływaniu, mających charakter gotowych do sprzedaży pakietów 
ofert, opierających się o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, 
miejsc, obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, 
posiadająca wspólny, wiodący wyróżnik (markę) produktu. 

Dotacja Konsorcja MŚP Wartość wydatków kw.: 

 min. 20 000 000 zł 

9 maja - 31 sierpnia 2017 
(430 000 000 zł) 

Polska Agencja 
Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję 
 (alokacja UE na działanie 144 191 091 EUR) 

Wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych, 
obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie 
strategii wzorniczej, na podstawie której wdrożona zostanie innowacja. 
Wsparcie w ramach dwóch etapów: 
- I - przeprowadzenie audytów wzorniczych oraz strategii wzorniczych;
- II - wdrożenie w firmie strategii wzorniczej opracowanej w ramach I 
etapu. 

Dotacja MŚP Wartość dofinansowania: 

 maks. 100 000 zł (etap I) lub 
3 000 000 zł (etap II) 

1 czerwca 2017  - 31 maja 2018, II 
etap 
(250 000 000 zł) 

13 września - 15 listopada 2017, I 
etap 
(5 000 000 zł) 

Polska Agencja 
Rozwoju 
Przedsiębiorczości 
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Typy projektów 
Rodzaj 

wsparcia 
Beneficjenci 

Wartości graniczne, 

charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

Wsparcie przedsiębiorstw w obszarze efektywności energetycznej i OZE 

Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach 
(alokacja UE na działanie w ramach pomocy zwrotnej 150 322 921 EUR) 

Projekty inwestycyjne dotyczące efektywności energetycznej w 
przedsiębiorstwach. Wsparcie przedsięwzięć wynikających z 
przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodnych 
z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. ws 
szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności 
energetycznej, mających na celu poprawę efektywności energetycznej i 
zmierzających ku temu zmian technologicznych w istniejących 
obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych. 

Pomoc zwrotna, 
z możliwością 
uzyskania 
premii 
inwestycyjnej  

Przedsiębiorcy (duże  

przedsiębiorstwa); podmioty 

będące dostawcami usług 

energetycznych w rozumieniu 

dyrektywy 2012/27/UE, działające 

na rzecz dużych przedsiębiorstw 

Pomoc zwrotna 

 okres finansowania do 15 lat

 oprocentowanie nie mniej 
niż 2%

 okres karencji do 12 miesięcy

 premia inwestycyjna – w 
formie częściowego 
umorzenia udzielonej 
pomocy zwrotnej,
uzależniona od uzyskanej 
oszczędności energii finalnej,
od 5 do 15% kosztów kw.

31 marca – 29 maja 2017 

(300 000 000 zł) 

Narodowy 
Funduszy Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej 
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RPO Dolnośląskie 2014-2020 

Typy projektów 
Rodzaj 

wsparcia 
Beneficjenci 

Wartości graniczne, 

charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy 
naborów w 2017 r. 

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

Poddziałanie 1.2.1 – Innowacyjne przedsiębiorstwa - konkursy horyzontalne 
(alokacja UE na poddziałanie 114 703 787 EUR) 

Typ A 
Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw: 
a) prowadzenie prac rozwojowych i badań przemysłowych, innowacje 
technologiczne, opracowanie linii pilotażowych, opracowanie 
demonstracyjnych prototypów, ocena potencjału komercyjnego projektu;
b) dokonanie zakupu i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz
praw własności intelektualnej

Dotacja Przedsiębiorcy  (w tym spin-off) 

Konsorcja przedsiębiorstw z IOB, 
organizacjami pozarządowymi, JN, 
uczelniami,  podmiotami 
leczniczymi, ze spółkami celowymi 
tworzonymi przez te podmioty 

Wartość projektu: 

 maks. 5 000 000 zł, 

Wartość wydatków kw.: 

 min. 100 000 zł, 

 maks. 4 300 000 zł 

29 maja – 27 lipca 2017 
(83 520 000 zł) 

Dolnośląska Instytucja 
Pośrednicząca 

Typ B 
Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw, w zakresie:  
- laboratoriów specjalistycznych oraz działów B+R w przedsiębiorstwach,
- centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach

Dotacja Przedsiębiorcy (w tym spin-off) 

Konsorcja przedsiębiorstw z IOB, 
organizacjami pozarządowymi, JN, 
uczelniami, podmiotami 
leczniczymi, spółkami celowymi 
tworzonymi przez te podmioty 

Wartość projektu: 

 maks. 25 000 000 zł 

Wartość wydatków kw.: 

 min. 100 000 zł, 

 maks. 12 000 000 zł 

29 maja – 27 lipca 2017 
(36 471 284 zł) 

Dolnośląska Instytucja 
Pośrednicząca 

Typ C-a 
Usługi dla przedsiębiorstw: usługi proinnowacyjne świadczone przez instytucje 
otoczenia biznesu, m.in. parki technologiczne, centra transferu technologii, 
akademickie inkubatory przedsiębiorczości 

Dotacja MŚP 

Konsorcja przedsiębiorstw z JN, 
szkołami wyższymi lub podmiotami 
leczniczymi, bądź ze spółkami 
celowymi tworzonymi przez te 
podmioty 

Wartość projektu: 

 maks. 100 000 zł 

Nie przewiduje się naboru w 
2017 r. 

Dolnośląska Instytucja 
Pośrednicząca 

Poddziałanie 1.2.2 – Innowacyjne przedsiębiorstwa - ZIT WrOF 
 (alokacja UE na poddziałanie 16 000 000 EUR) 

Typ A 
Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw: 
a) prowadzenie prac rozwojowych i badań przemysłowych, innowacje 
technologiczne, opracowanie linii pilotażowych, opracowanie 
demonstracyjnych prototypów, ocena potencjału komercyjnego projektu;
b) dokonanie zakupu i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz
praw własności intelektualnej

Dotacja Przedsiębiorcy  (w tym spin-off) 

Konsorcja przedsiębiorstw z IOB, 
organizacjami pozarządowymi, JN, 
uczelniami,  podmiotami 
leczniczymi, ze spółkami celowymi 
tworzonymi przez te podmioty 

Wartość projektu: 

 maks. 5 000 000 zł, 

Wartość wydatków kw.: 

 min. 100 000 zł, 

 maks. 4 300 000 zł 

2 stycznia – 2 marca 2017 
(13 913 569 zł) 

Dolnośląska Instytucja 
Pośrednicząca 

Gmina Wrocław 

Typ B 
Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw, w zakresie:  
- laboratoriów specjalistycznych oraz działów B+R w przedsiębiorstwach,
- centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach

Dotacja Przedsiębiorcy (w tym spin-off). 
Konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w 
tym z organizacjami 
pozarządowymi; z JN, szkołami 
wyższymi lub podmiotami 
leczniczymi, bądź ze spółkami 
celowymi tworzonymi przez te 
podmioty 

Wartość projektu: 

 maks. 25 000 000 zł 

Wartość wydatków kw.: 

 min. 100 000 zł, 

 maks. 12 000 000 zł 

2 stycznia – 2 marca 2017 
(13 191 312 zł) 

Dolnośląska Instytucja 
Pośrednicząca 

Gmina Wrocław 
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Typy projektów 
Rodzaj 

wsparcia 
Beneficjenci 

Wartości graniczne, 

charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy 
naborów w 2017 r. 

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

Typ C-a 
Usługi dla przedsiębiorstw: usługi proinnowacyjne świadczone przez instytucje 
otoczenia biznesu, m.in. parki technologiczne, centra transferu technologii, 
akademickie inkubatory przedsiębiorczości 

Dotacja MŚP.  

Konsorcja przedsiębiorstw z JN, 
szkołami wyższymi lub podmiotami 
leczniczymi, bądź ze spółkami 
celowymi tworzonymi przez te 
podmioty 

Wartość projektu: 

 maks. 100 000 zł 

Nie przewiduje się naboru w 
2017 r. 

Dolnośląska Instytucja 
Pośrednicząca 
Gmina Wrocław 

Poddziałanie 1.5.1 - Rozwój produktów i usług w MŚP - konkursy horyzontalne 
 (alokacja UE na poddziałanie w ramach wsparcia bezzwrotnego: 72 648 518 EUR; w ramach instrumentów finansowych: 85 087 324 EUR 

Typ A 
Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP. 
Wsparcie dot. wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych 
produktów/usług lub  dokonania zasadniczych zmian procesu produkcyjnego 
lub sposobu świadczenia usług, w tym inwestycje prowadzące do zmniejszenia 
szkodliwego oddziaływania na środowisko (np. ograniczenie materiało-, 
wodochłonności procesu produkcyjnego lub rozwiązania dotyczące 
przeciwdziałania zmianom klimatu) 

Dotacja MŚP 

Zgrupowania i partnerstwa MŚP 

- Nie przewiduje się naboru w 
2017 r. 

- 

Typ B 
Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w 
działalności przedsiębiorstw, np. uruchomienia masowej produkcji w 
przedsiębiorstwach  

Dotacja MŚP 

Zgrupowania i partnerstwa MŚP 

Wartość wydatków kw.: 

 maks. 8 000 000 zł

Nie przewiduje się naboru w 
2017 r. 

- 

Typ C 
Wsparcie za pomocą instrumentów finansowych przedsięwzięć rozwojowych i 
inwestycyjnych przedsiębiorstw (MŚP),  przyczyniających się do zwiększenia 
ich konkurencyjności. Wsparcie dla projektów obejmujących rozwój, 
rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa, inwestycje w sprzęt produkcyjny, 
nowoczesne maszyny i urządzenia, prowadzących do zwiększenia skali 
działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy. 
Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych przez BGK. 

Instrument 
finansowy:  
mikropożyczki, 
pożyczki 

Beneficjent: podmiot wdrażający 
instrument finansowy w formule 
funduszu funduszy 

Grupa docelowa: MŚP 

Pożyczka 

 wartość: od 100 000 zł do 
500 000 zł, 

 okres finansowania: do 7 lat

Mikropożyczka 

 wartość: do 100 000 zł, 

 okres finansowania: do 7 lat

Oczekiwany wybór 
pośredników finansowych 
przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego   

Dolnośląska Instytucja 
Pośrednicząca 

Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

Poddziałanie 1.5.2 – Rozwój produktów i usług w MŚP - ZIT AW 
 (alokacja UE na poddziałanie 12 500 000 EUR) 

Typ A 
Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP. 
Wsparcie dot. wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych 
produktów/usług lub  dokonania zasadniczych zmian procesu produkcyjnego 
lub sposobu świadczenia usług, w tym inwestycje prowadzące do zmniejszenia 
szkodliwego oddziaływania na środowisko (np. ograniczenie materiało-, 
wodochłonności procesu produkcyjnego lub rozwiązania dotyczące 
przeciwdziałania zmianom klimatu) 

Dotacja MŚP 

Zgrupowania i partnerstwa MŚP 

- Wrzesień 2017 
(11 844 957 zł) 

Instytucja 
Pośrednicząca 
Aglomeracji 
Wałbrzyskiej 
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Typy projektów 
Rodzaj 

wsparcia 
Beneficjenci 

Wartości graniczne, 

charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy 
naborów w 2017 r. 

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

Wsparcie przedsiębiorstw w obszarze efektywności energetycznej i OZE 

Działanie 3.2. Efektywność energetyczna w MŚP 
(alokacja UE na działanie w ramach wsparcia bezzwrotnego 12 968 900 EUR, w ramach instrumentów finansowych 19 436 620 EUR) 

Wsparcie przedsięwzięć w zakresie: 
- typ A - głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, w tym wymiana lub 
modernizacja źródła energii;
 - typ B - instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w 
dyrektywie 2012/27/UE; 
- typ C - zastosowania technologii efektywnych energetycznie, w tym
modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne 
energetycznie

Dotacje  MŚP 

Grupy producentów rolnych 

Przedsiębiorstwa, których 
większość udziałów lub akcji należy 
do JST 

Wartość projektu: 

 minimum 50 000 zł; 

 maksymalnie 10 000 000 zł; 

 2 000 000 euro (duże 
przedsiębiorstwa, których 
większość udziałów lub akcji 
należy do JST) 

Nie przewiduje się naboru w 
2017 r. 

Dolnośląska Instytucja 
Pośrednicząca 

Projekty dotyczące głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, instalacji 
odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 
2012/27/UE, zastosowania w przedsiębiorstwie technologii efektywnych 
energetycznie (typ D) 
Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych przez BGK. 

Instrument 
finansowy: 
pożyczka 

Beneficjent: podmiot wdrażający 
instrument finansowy 

Grupa docelowa: MŚP, grupy 
producentów rolnych, 
przedsiębiorstwa, których 
większość udziałów lub akcji należy 
do JST 

Pożyczka 

 wartość: od 200 000 zł do 
10 000 000 zł, 

 okres finansowania: do 15 
lat

Oczekiwany wybór 
pośredników finansowych 
przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

Dolnośląska Instytucja 
Pośrednicząca 

Bank Gospodarstwa 
Krajowego 
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RPO Kujawsko-Pomorskie 2014-2020 

Typy projektów 
Rodzaj 

wsparcia 
Beneficjenci 

Wartości graniczne, 

charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy  
naborów w 2017 r. 

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych  
(alokacja UE na poddziałanie 89 217 774 EUR) 

Typ 1 - stworzenie lub rozwój zaplecza B+R w przedsiębiorstwach Dotacja  Przedsiębiorstwa - 31 marca - 12 maja 2017 – dla 
MŚP posiadających 
doświadczenie w prowadzeniu 
prac B+R 
(33 649 500 zł) 

31 marca – 19 maja 2017 dla 
MŚP nieposiadających 
doświadczenia w prowadzeniu 
prac B+R 
(22 433 000 zł) 

31 marca - 26 maja 2017 - dla 
grup przedsiębiorstw 
(56 082 500 zł) 

Instytucja Zarządzająca 
Kujawsko-Pomorskim 
Regionalnym Programem 
Operacyjnym 

Typ 2 - prowadzenie prac B+R przez przedsiębiorstwa 
Wsparcie udzielane przez Kujawsko-Pomorską Agencję Informacyjną w 
ramach projektu grantowego Fundusz Badań i Wdrożeń - moduł 1 

Dotacja MŚP i duże 
przedsiębiorstwa 

Wydatki kwalifikowane 

 min. 100 000 zł, 

 maks. 3 750 000 zł; 

Wartość wsparcia:  

 maks. 3 000 000 zł 

- Kujawsko-Pomorska 
Agencja Innowacji 

Typ 3 - bony na zakup przez MŚP prac B+R w jednostkach naukowych 
Wsparcie udzielane w ramach projektu grantowego przez Kujawsko-
Pomorską Agencję Informacyjną pt. Voucher Badawczy” 

Dotacja MSP Wydatki kwalifikowane 

 min. 20 000 zł; 

 maks. 100 000 zł; 

Wartość wsparcia: 

 maks. 80 000 zł 

-  Kujawsko-Pomorska 
Agencja Innowacji 

Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty finansowe 
(alokacja UE na poddziałanie  w ramach instrumentów finansowych 16 100 000 EUR) 

Projekty zakładające zakup wyników prac B+R i ich wdrożenie do etapu 
pierwszej produkcji poprzez instrumenty finansowe; wsparcie o charakterze 
kompleksowym, obejmujące interwencją również finansowanie linii 
pilotażowych oraz działania w zakresie wczesnej walidacji  produktów, 
zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji. 
Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych przez BGK. 

Instrument 
finansowy: 
pożyczka 

Beneficjent: podmiot 
wdrażający instrument 
finansowy (BGK – 
Menadżer Funduszu 
Funduszy)  

Grupa docelowa: 
przedsiębiorstwa (MŚP) 

Pożyczka na B+R 
Wartość produktu finansowego: 

 min. 200 000 zł, 

 maks. 2 000 000 zł; 
Maksymalny okres spłaty: 10 lat

Oczekiwany wybór 
pośredników finansowych 
przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

Instytucja Zarządzająca 
Kujawsko-Pomorskim 
Regionalnym Programem 
Operacyjnym  

Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

http://www.kpai.pl/
http://www.kpai.pl/
http://www.kpai.pl/
http://www.kpai.pl/
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Typy projektów 
Rodzaj 

wsparcia 
Beneficjenci 

Wartości graniczne, 

charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy  
naborów w 2017 r. 

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich  
(alokacja UE na poddziałanie 10 000 000 EUR) 

Typ 1 - stworzenie lub rozwój zaplecza B+R w przedsiębiorstwach 
odpryskowych, w tym zakup środków trwałych oraz WNIP.   
Typ 2 - prowadzenie prac B+R przez  przedsiębiorstwa odpryskowe.  
Typ 3 - wsparcie na pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do 
właściwego organu wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego w celu 
uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub 
międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej, prowadzenie 
analiz czystości patentowej.  
Typ 4- projekty zakładające zakup wsparcia doradczego dotyczącego 
pobudzania transferu technologii i procesu komercjalizacji wyników prac B+R 
przedsiębiorstw odpryskowych. 

Dotacja Przedsiębiorstwa 
odpryskowe, konsorcja 
przedsiębiorstw 
odpryskowych i 
przedsiębiorstw, spółki 
celowe jednostek 
naukowych 

Wartość wydatków kw.: 

 min. 10 000 zł (typ 3),

 maks. 80 000 zł (typ 3) 

Nie przewiduje się naboru w 
2017 r. 

Instytucja Zarządzająca 
Kujawsko-Pomorskim 
Regionalnym Programem 
Operacyjnym 

Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie przedsiębiorstw akademickich poprzez instrumenty kapitałowe 
(alokacja UE na poddziałanie w ramach instrumentów finansowych 5 000 000 EUR) 

Wsparcie tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw odpryskowych w oparciu 
o wyniki prac badawczo-rozwojowych poprzez uruchomienie wsparcia 
kapitałowego 

Instrument 
finansowy: 
kapitał 
zalążkowy 

Beneficjent: podmioty 
wdrażające instrumenty 
finansowe 

Grupa docelowa: 
przedsiębiorstwa 
odpryskowe 

Wartość produktu finansowego: 

 od 200 000 zł do 1 000 000 zł, 

 szacunkowy okres dezinwestycji -
od 5 do 10 lat

Oczekiwany wybór 
pośredników finansowych 
przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

Instytucja Zarządzająca 
Kujawsko-Pomorskim 
Regionalnym Programem 
Operacyjnym  

Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw 
(alokacja UE na poddziałanie w ramach instrumentów finansowych16 500 000 EUR) 

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw 

Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych przez BGK. 

Instrument 
finansowy: 
pożyczka 

Beneficjent: podmioty 
wdrażające instrumenty 
finansowe  

Grupa docelowa:  
mikroprzedsiębiorstwa 

Wartość produktu finansowego: 

 maks. 70 000 zł, 

 okres spłaty: do 7 lat

Oczekiwany wybór 
pośredników finansowych 
przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

Instytucja Zarządzająca 
Kujawsko-Pomorskim 
Regionalnym Programem 
Operacyjnym  

Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

Poddziałanie 1.5.1 Pożyczki dla MŚP na nowe modele biznesowe 
(alokacja UE na poddziałanie w ramach instrumentów finansowych 21 600 000 EUR) 

1. Wsparcie  dłużne  w  zakresie  wsparcia  procesów umiędzynarodowienia 
działalności przedsiębiorstw poprzez dostosowanie MŚP do wymagań i 
uwarunkowań rynków zagranicznych;
2. Wsparcie dłużne w zakresie stosowania technologii informacyjno-
komunikacyjnych dla rozwoju, dywersyfikacji lub  poprawy efektywności 
działania przedsiębiorstwa.

Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych przez BGK. 

Instrument 
finansowy: 
pożyczka 

Beneficjent: podmioty 
wdrażające instrumenty 
finansowe 

Grupa docelowa: MŚP 

Wartość produktu finansowego: 

 min. 300 000 zł; 

 maks. 1 000 000 zł 

 okres spłaty: do 7 lat

Oczekiwany wybór 
pośredników finansowych 
przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

Instytucja Zarządzająca 
Kujawsko-Pomorskim 
Regionalnym Programem 
Operacyjnym  

Bank Gospodarstwa 
Krajowego 
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Typy projektów 
Rodzaj 

wsparcia 
Beneficjenci 

Wartości graniczne, 

charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy  
naborów w 2017 r. 

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

Poddziałanie 1.6.1 Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚP  
(alokacja UE na poddziałanie w ramach instrumentów finansowych 103 500 000 EUR) 

Wsparcie o charakterze dłużnym na wprowadzenie w przedsiębiorstwie: a) 
innowacji produktowych; b) innowacji procesowych; c) innowacji  
organizacyjnych; d) innowacji marketingowych; e) wsparcie  inwestycji  w  
MŚP  –  projekty  inwestycyjne  poprawiające konkurencyjność 
przedsiębiorstw. 

Instrument 
finansowy: 
poręczenie i 
pożyczka 

Beneficjent: podmioty 
wdrażające instrumenty 
finansowe 

Grupa docelowa: MŚP 

Poręczenia dla mikro- i małych 
przedsiębiorstw 

 wartość: do 300 000 zł; 

 okres spłaty: do 7 lat;

Pożyczka dla mikro- i małych 
przedsiębiorstw 

 wartość: do 300 000 zł; 

 okres spłaty: do 7 lat;

Pożyczka dla MŚP 

 wartość: od 300 000 zł do 
1 000 000 zł; 

 okres spłaty: do 7 lat

- Instytucja Zarządzająca 
Kujawsko-Pomorskim 
Regionalnym Programem 
Operacyjnym 

Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP 
(alokacja UE na poddziałanie 61 061 343 EUR) 

Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 
związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez 
wprowadzenie nowych produktów/usług na rynek. 
Wdrażanie  w przedsiębiorstwach wyników prac B+R w celu wprowadzenia 
na rynek nowych produktów, procesów lub usług 

Dotacja  MŚP - Nie przewiduje się naboru w 
2017 r. 

Instytucja Zarządzająca 
Kujawsko-Pomorskim 
Regionalnym Programem 
Operacyjnym 

Wsparcie przedsiębiorstw w obszarze efektywności energetycznej i OZE  

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach  
(alokacja UE na poddziałanie w ramach instrumentów finansowych 38 397 646 EUR) 

Przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego 
przedsiębiorstwa, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, 
przyczyniające się do zmniejszenia strat energii, ciepła i wody oraz do 
odzysku ciepła w przedsiębiorstwie 

Instrument 
finansowy: 
pożyczka  

Beneficjent: podmiot 
wdrażający instrument 
finansowy  

Odbiorcy wsparcia:  MŚP, 
duże przedsiębiorstwa, w 
których większość udziałów 
lub akcji posiada władza 
regionalna 

Pożyczka: 

 wartość produktu finansowego
od 200 000 zł do 1 000 000 000 
zł;

 maksymalny okres spłaty do 10 
lat;

 oprocentowanie poniżej stopy
rynkowej

- - 
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RPO Lubelskie 2014-2020 

Typy projektów Rodzaj wsparcia Beneficjenci 
Wartości graniczne, 

charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy 
naborów w 2017 r. 

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

Działanie 1.2 Badania celowe  
(alokacja UE na działanie 39 732 176 EUR) 

Projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub 
też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, 
procesów.  
Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych 
oraz eksperymentalnych prac rozwojowych 

Dotacja  Przedsiębiorstwa Wartość projektu 

 minimum 80 000 zł, 

 maksymalnie 5 000 000 zł, 

Wartość wydatków kw. 

 minimum 80 000 zł, 

 maksymalnie 5 000 000 zł, 

Kwota wsparcia:  

 minimum 20 000 zł, 

 maksymalnie 3 000 000 zł 

30 maja – 31 lipca 2017 

(28 250 882,68 zł) 

Lubelska Agencja Wspierania 
Przedsiębiorczości 

Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa  w przedsiębiorstwach 
(alokacja UE na działanie 37 732 177 EUR) 

Stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, w 
szczególności zakup środków trwałych (aparatury i urządzeń laboratoryjnych) 
oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest 
prowadzenie działalności B+R. 

Dotacja  Przedsiębiorstwa Wartość projektu: 

 minimum 100 000 zł, 

 maksymalnie 10 000 000 zł, 

Wartość wydatków kw. 

 minimum 100 000 zł, 

 maksymalnie 10 000 000 zł, 

Kwota wsparcia:  

 minimum 50 000 zł, 

 maksymalnie 3 000 000 zł 

31 stycznia – 2 marca 2017 

(45 574 138,77 zł) 

Lubelska Agencja Wspierania 
Przedsiębiorczości 

Działanie 1.5 Bon na innowacje 
(alokacja UE na działanie 6 000 000 EUR) 

Typ 1 - projekty polegające na zakupie wyników prac B+R, związanych z 
wdrożeniem lub rozwojem produktu/usługi/technologii (pod warunkiem 
przeprowadzenia prac rozwojowych uzupełniających/dostosowujących 
produkt/usługę/technologię do specyfiki przedsiębiorstwa) oraz projekty 
polegające na zakupie usług badawczo-rozwojowych. 
Typ 2 - projekty polegające na zakupie usług w zakresie ochrony własności 
intelektualnej, związane z przygotowaniem zgłoszenia patentowego, 
dotyczące: wykonania badań, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych i 
technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia. 

Dotacja  MŚP Wartość projektu: 

 minimum 15 000 zł, 

Wartość wydatków kw. 

 minimum 15 000 zł, 

Kwota wsparcia: 

 maksymalnie 100 000 zł 

Październik 2017 

(12 528 000 zł) 

Lubelska Agencja Wspierania 
Przedsiębiorczości 
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Typy projektów Rodzaj wsparcia Beneficjenci 
Wartości graniczne, 

charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy 
naborów w 2017 r. 

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

Działanie 3.2 Instrumenty kapitałowe 
(alokacja UE na poddziałanie w ramach instrumentów finansowych 11 500 000 EUR) 

Inwestycje w MŚP, w szczególności znajdujących się na początkowych 
etapach rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw 
innowacyjnych 
Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych przez BGK. 

Instrument 
finansowy: 
wejście 
kapitałowe 

Beneficjent: podmioty 
wdrażające instrumenty 
finansowe 

Grupa docelowa: MŚP 

Wysokość wejścia kapitałowego 
do 1,5 mln. zł. 

Okres realizacji inwestycji do 5 lat 
(możliwość wydłużenia do 10 lat) 

Oczekiwany wybór 
pośredników finansowych 
przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

Lubelska Agencja Wspierania 
Przedsiębiorczości 

Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP 
(alokacja UE w ramach wsparcia bezzwrotnego 118 155 749 EUR; w ramach instrumentów finansowych 67 926 500 EUR 

- stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu 
wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług; 
- zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług
opartych na TIK;
- wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności
eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb 
nowego rynku zbytu;
- wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych 
oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z 
nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających 
na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia 
nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji 
marketingowej i organizacyjnej

Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych przez BGK. 

Dotacja MŚP Kwota wsparcia:  

 mikro- i małe przedsiębiorstwa: 
maksymalnie 2 000 000 zł, 

 średnie przedsiębiorstwa: 
maksymalnie 3 000 000 zł; 

Wartość projektu:  

 maksymalnie 13 000 000 zł, 

Wartość wydatków kw.  

 maksymalnie 10 000 000 zł

31 stycznia – 10 kwietnia 
2017 - nabór dla 
przedsiębiorstw średniej 
wielkości  

(185 463 634,97 zł) 

Lubelska Agencja Wspierania 
Przedsiębiorczości 

Wsparcie w formie instrumentów finansowych zapewniających finansowanie 
zewnętrzne, związane z rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej 
przedsiębiorców 

Instrumenty 
finansowe: 
pożyczka, 
poręczenie 

Beneficjent: podmioty 
wdrażające instrumenty 
finansowe 

Grupa docelowa: MŚP 

Pożyczka mała - dla mikro- i 
małych przedsiębiorstw: 

 wartość pożyczki do 250 000 zł, 

 okres realizacji inwestycji do 5 
lat (z możliwością wydłużenia),

 preferencyjne oprocentowanie 
pożyczek inwestycyjnych

Pożyczka duża - dla MMŚP: 

 wartość pożyczki od 250 000 zł
do 1 000 000 zł, 

 okres realizacji inwestycji do 8 
lat (z możliwością wydłużenia),

 preferencyjne oprocentowanie,
w szczególności dla projektów 
bardziej ryzykownych, w tym
usług i aplikacji TIK;

Oczekiwany wybór 
pośredników finansowych 
przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

Lubelska Agencja Wspierania 
Przedsiębiorczości 

Bank Gospodarstwa 
Krajowego 
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Typy projektów Rodzaj wsparcia Beneficjenci 
Wartości graniczne, 

charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy 
naborów w 2017 r. 

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

Poręczenie - dla MMŚP 

 wartość poręczenia do 1 500 
000 zł, 

 okres realizacji inwestycji do 9 
lat (z możliwością wydłużenia),

 preferowane są inwestycje w 
TIK oraz innowacje w 
przedsiębiorstwach 

Wsparcie przedsiębiorstw w obszarze efektywności energetycznej i OZE 

Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw 
(alokacja UE na działanie 45 787 659 EUR) 

- głęboka termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwach
- technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła 
odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,
- zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,
- budowa i przebudowa/wymiana źródeł ciepła, w tym zastosowanie 
systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii,
- przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.
W ramach ww. typów projektów możliwa jest budowa/rozbudowa jednostek 
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz 
budowa i przebudowa instalacji OZE.

Dotacja  
(możliwe  
zastosowanie 
wsparcia 
zwrotnego na 
dalszym etapie 
wdrażania 
działania) 

MŚP 

Spółki z większościowym 
udziałem lub 
akcjonariatem JST lub ich 
związków 

Podmioty wdrażające 
instrument finansowy 

Kwota wsparcia: 

 dla MŚP: maks. 1 500 000 zł, 

 dla pozostałych: maks. 
3 000 000 zł 

Nie przewiduje się naboru w 
2017 r. 

Lubelska Agencja Wspierania 
Przedsiębiorczości 
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RPO Lubuskie 2014-2020 

Typy projektów 
Rodzaj 

wsparcia 
Beneficjenci 

Wartości graniczne, 

charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy 
naborów w 2017 r. 

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

Działanie 1.1 Badania i innowacje 
(alokacja UE na działanie 49 955 148 EUR) 

Wsparcie w zakresie: 
- typ 1 - projektów B+R przedsiębiorstw, 
- typ 2 - inwestycji przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R,
- typ 3 - projektów B+R w podmiotach świadczących innowacyjne usługi, w 
tym m.in. w parkach naukowo-technologicznych i inkubatorach 
technologicznych.
Typów projektów nie można łączyć.

Dotacja Przedsiębiorcy, instytucje 
świadczące usługi w zakresie 
B+R, partnerstwo 
przedsiębiorstw i uczelni 
wyższych oraz ich spółek 
celowych, partnerstwo 
przedsiębiorstw i instytucji  
świadczących usługi w zakresie 
B+R 

Wartość wydatków kw.:  

 typ 1 - maks. 10 000 000 zł; 

 typ 2 - maks. 10 000 000 zł; 

 typ 3 – maks. 50 000 000 zł. 

Kwota wsparcia: 

 typ 1 - min. 100 000 zł 

Nie przewiduje się naboru w 
2017 roku. 

Możliwe ogłoszenie 
konkursu, w przypadku 
niewyczerpania alokacji w 
konkursie z 2016 r. 

IZ RPO-L2020 

Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP - wsparcie dotacyjne  
(alokacja UE na poddziałanie 39 202 104 EUR) 

Wsparcie w zakresie: 
- typ 1 - wdrożenia wyników prac B+R przez MŚP,
- typ 2 - wsparcia inwestycyjnego MŚP. 
Typów projektów nie można łączyć. 

Dotacja  MŚP, partnerstwa i zrzeszenia 
MŚP 

Wartość wydatków kw.: 

 maksymalnie 10 000 000 zł 

Nie przewiduje się naboru w 
2017 roku. 

Możliwe ogłoszenie 
konkursu, w przypadku 
niewyczerpania alokacji w 
konkursie z 2016 r. 

IZ RPO-L2020 

Poddziałanie 1.5.2 Rozwój sektora MŚP - instrumenty finansowe 
(alokacja UE na poddziałanie w ramach instrumentów finansowych 58 803 155 EUR) 

Wsparcie przedsięwzięć rozwojowych poszerzających działalność o 
innowacyjne produkty lub usługi - m.in. w zakresie rozbudowy 
przedsiębiorstw, zakupu nowoczesnych maszyn, urządzeń i sprzętu 
produkcyjnego, ekoinnowacji oraz zastosowania technologii informacyjno-
komunikacyjnych w przedsiębiorstwie. 

Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych przez 
BGK. 

Instrumenty 
finansowe: 
pożyczka 

Beneficjent: podmioty 
wdrażające instrumenty 
finansowe 

Grupa docelowa: MŚP  

Mała pożyczka: 

 wartość: do 500 000 zł,

 okres finansowania: do 5 lat,

 okres karencji: do 6 miesięcy;

Duża pożyczka 

 wartość: od 500 000 zł do 
2 000 000 zł,

 okres finansowania: do 10 lat,

 okres karencji do 12 miesięcy

Oczekiwany wybór 
pośredników finansowych 
przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

IZ RPO-L2020 
Bank Gospodarstwa 
Krajowego 
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RPO Łódzkie 2014-2020 

Typy projektów 
Rodzaj 

wsparcia 
Beneficjenci 

Wartości graniczne, 
charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy 
naborów w 2017 r. 

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

Poddziałanie  1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw 
(alokacja UE na poddziałanie 99 457 864 EUR) 

Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i 
prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury 
badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności 
innowacyjnej przedsiębiorstwa. 

Dotacja Przedsiębiorcy, konsorcja 
przemysłowe z rolą wiodącą 
przedsiębiorcy 

Wartości określone w regulaminie 
konkursu 

II kwartał 2017  
(43 307 000 zł) 
III kwartał 2017  
(86 614 000 zł) 
IV kwartał 2017  
(806 614 000 zł) 

Instytucja Pośrednicząca  
(Centrum Obsługi  
Przedsiębiorcy) 

Poddziałanie 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw 
(alokacja UE na poddziałanie 51 248 028 EUR) 

Przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 
rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu  
pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco 
udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu 

Dotacja Przedsiębiorcy, konsorcja 
przemysłowe z rolą wiodącą 
przedsiębiorcy 

Wartości określone w regulaminie 
konkursu 

10 - 24 lipca 2017 
(62 640 000 zł) 

IV kwartał 2017 
(86 614 000 zł) 

Instytucja Pośrednicząca  
(Centrum Obsługi  
Przedsiębiorcy) 

Poddziałanie 2.3.1 Innowacje w MŚP 
(alokacja UE na poddziałanie 67 809 658 EUR) 

Wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B+R. 
Wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów 
lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje. 

Dotacja MŚP Wartości określone w regulaminie 
konkursu 

IV kwartał  
(64 960 000 zł) 

Instytucja Pośrednicząca  
(Centrum Obsługi  
Przedsiębiorcy) 

Działanie 2.3.2 Instrumenty finansowe dla MŚP 
(alokacja UE na działanie w ramach instrumentów finansowych 102 816 901 EUR) 

Wsparcie finansowe przedsiębiorstw w formie pożyczek, gwarancji oraz 
innych form finansowania dłużnego, w zależności od zdiagnozowanych 
potrzeb 

Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych przez 
BGK. 

Instrumenty 
finansowe: 
pożyczka, 
gwarancja 

Beneficjent:  
- podmioty wdrażające 
instrumenty finansowe

Grupa docelowa:  
- MŚP 

- Oczekiwany wybór 
pośredników finansowych 
przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

Bank Gospodarstwa 
Krajowego 
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RPO Małopolskie 2014-2020 

Typy projektów Rodzaj wsparcia Beneficjenci 
Wartości graniczne, 

charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy 
naborów w 2017 r. 

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

Poddziałanie  1.2.1 Projekty B+R przedsiębiorstw 
(alokacja UE na poddziałanie 100 000 000 EUR) 

Wsparcie realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 
rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, 
włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do 
wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego 
wdrożenia. 

Dotacja Przedsiębiorstwa, w 
szczególności MMŚP, 
konsorcja 
przedsiębiorstw z 
udziałem MMŚP, 
konsorcja 
przedsiębiorstw z 
udziałem jednostek 
naukowych, uczelni, 
organizacji 
pozarządowych, IOB 

Wartość wydatków kw.:  

 minimum 100 000 zł, 

 maksymalnie 25 000 000 zł 

31 marca – 31 sierpnia 2017 
(173 240 000 zł) 

Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości  

Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura B+R przedsiębiorstw  
(alokacja UE na poddziałanie 40 000 000 EUR) 

Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w zakresie tworzenia warunków 
infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej 
na wytworzenie i wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej 
nowych produktów, procesów lub usług, tj.: 
- typ A - inwestycje w infrastrukturę i doposażenie laboratoriów lub działów 
badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
- typ B - inwestycje w infrastrukturę centrów badawczo-rozwojowych w 
przedsiębiorstwach.

Dotacja Przedsiębiorstwa, w 
szczególności MMŚP, 
konsorcja 
przedsiębiorstw z 
udziałem MMŚP 

Wartość wydatków kw.:  

 minimum 100 000 zł, 

 maksymalnie 10 000 000 zł (typ 
A) lub 25 000 000 zł (typ B) 

Grudzień 2017 
(86 614 000 zł) 

Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje 
 (alokacja UE na poddziałanie 20 000 000 EUR) 

Wsparcie zakupu usług badawczo-rozwojowych i/lub proinnowacyjnych, w 
celu  Pomoc powinna prowadzić do usprawnienia procesu transferu 
technologii i zwiększenia poziomu wdrażania do działalności rynkowej 
przedsiębiorstw innowacji o charakterze technologicznym lub nie 
technologicznym. 
Realizowane mogą być 2 typy projektów: 
- typ A - mały bon na innowacje – do 50 000 zł wydatków kwalifikowanych,
- typ B - duży bon na innowacje – do 100 000 zł wydatków kwalifikowanych.

Dotacja MMŚP Wartość wydatków kw.:  
- maksymalnie 50 000 zł (dla typu 
A) lub 100 000 zł (dla typu B)

30 czerwca – 31 października 
2017 
(16 185 614,40 zł) 

Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

Poddziałanie 3.4.1. Instrumenty finansowe dla MŚP – wczesna faza rozwoju 
(alokacja UE na działanie w ramach instrumentów finansowych 20 000 000 EUR) 

Instrumenty finansowe dla MŚP funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 24 
miesiące. Środki przeznaczone na wsparcie inwestycyjne na kolejnych 
etapach dojrzałości gospodarczej.  

Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych przez BGK. 

Instrumenty 
finansowe: 
pożyczka, 
mikropożyczka 

Beneficjent: podmioty 
wdrażające instrumenty 
finansowe 

Grupa docelowa: MMŚP 

Pożyczka dla start-upów: 

 wartość: od 10 000 do 1 000 000 
zł,

 okres finansowania: do 7 lat od 
momentu uruchomienia pożyczki

Oczekiwany wybór 
pośredników finansowych 
przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

Instytucja Zarządzająca RPO 
WM 

Bank Gospodarstwa 
Krajowego 
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Typy projektów Rodzaj wsparcia Beneficjenci 
Wartości graniczne, 

charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy 
naborów w 2017 r. 

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

Działanie 3.4.2. Instrumenty finansowe dla MŚP – powyżej 24 m-cy 
 (alokacja UE na działanie w ramach instrumentów finansowych 40 000 000 EUR) 

Instrumenty finansowe dla MŚP funkcjonujących na rynku dłużej niż 24 
miesiące. Środki przeznaczone na wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych 
ukierunkowanych na wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych 
produktów i usług, zwiększających skalę działalności, prowadzących do 
wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu 

Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych przez BGK. 

Instrument 
finansowy: 
pożyczka 

Beneficjent: podmioty 
wdrażające instrumenty 
finansowe 

Grupa docelowa: MMŚP 

Pożyczka: 

 wartość: od 10 000 do 1 000 000 
zł,

 okres finansowania: do 7 lat od 
momentu uruchomienia pożyczki

Oczekiwany wybór 
pośredników finansowych 
przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

Instytucja Zarządzająca RPO 
WM 

Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MSP – wczesna faza rozwoju 
 (alokacja UE na poddziałanie 17 000 000 EUR) 

Wsparcie przedsięwzięć z zakresu wdrażania wyników prac B+R, wynalazków 
oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 
m-ce 

Dotacje Mikro-, małe i średnie 
przedsiębiorstwa 
działające na rynku nie 
dłużej niż 24 m-ce 

Wartość wydatków kw.: 

 maksymalnie 10 000 000 zł 

Nie przewiduje się naboru w 
2017 roku 

Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MSP 
 (alokacja UE na poddziałanie 38 000 000 EUR) 

Typ A 
Wsparcie przedsięwzięć MŚP działających na rynku nie dłużej niż 24 m-
miesiące z zakresu wdrażania wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów 
użytkowych 

Dotacje Mikro-, małe i średnie 
przedsiębiorstwa 
działające na rynku 
dłużej niż 24 m-ce 

Wartość wydatków kw.:  

 minimum 500 000 zł,

 maksymalnie 25 000 000 zł

Nie przewiduje się naboru w 
2017 roku 

Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

Typ B 
Wsparcie przedsięwzięć MŚP działających na rynku nie dłużej niż 24 m-
miesiące z zakresu inwestycji MŚP produkujących urządzenia niezbędne do 
produkcji energii z OZE lub biokomponentów i biopaliw II i III generacji 

Dotacje Mikro-, małe i średnie 
przedsiębiorstwa 
działające na rynku 
dłużej niż 24 m-ce 

Wartość wydatków kw.:  

 minimum 500 000 zł,

 maksymalnie 25 000 000 zł

30 czerwca – 31 sierpnia 
2017 
(21 108 000 zł) 

Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

Wsparcie przedsiębiorstw w obszarze efektywności energetycznej i OZE 

Działanie 4.2 Eko-przedsiębiorstwa 
(alokacja UE na działanie 19 000 000 EUR) 

Typy wspieranych projektów: 
A. głęboka modernizacja energetyczna budynków,
B. inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych,
C. kompleksowy projekt obejmujący: (a) modernizację energetyczną 
budynków, (b) inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych,
D. rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego

Dotacja Mikro-, małe i średnie 
przedsiębiorstwa   

- Grudzień 2017  
(82 283 300 zł) 

Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości 
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RPO Mazowieckie 2014-2020 

Typy projektów Rodzaj wsparcia Beneficjenci 
Wartości graniczne, 

charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy 
naborów w 2017 r. 

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

Działanie 1.2 Działalność B+R przedsiębiorstw  
(alokacja UE na działanie 153 019 421 EUR) 

Typ 1 - projekty badawczo-rozwojowe: wsparcie fazy badań przemysłowych 
oraz prac rozwojowych, kończąc na tzw. pierwszej produkcji – cały proces 
powstania innowacji lub jego wybrane elementy, prowadzony samodzielnie 
przez przedsiębiorcę lub we współpracy z jednostką naukową 

Dotacja Przedsiębiorstwa, 
powiązania 
kooperacyjne 

- 29 maja – 31 sierpnia 2017  
(43 307 000 zł) 

Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Typ 2 - bon na innowacje: wsparcie przedsięwzięć polegających na realizacji 
prac badawczych określonych przez przedsiębiorcę, we współpracy z 
instytucją naukową, związanych z opracowaniem lub rozwojem nowego lub 
ulepszonego produktu, usługi lub zmian procesowych, w tym także usług z 
zakresu wzornictwa  

Dotacja MMŚP, przedsiębiorstwa 
spin-off 

- 31 października 2016 – 28 
lutego 2017 
(13 030 800 zł) 

Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Typ 3 - tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego: inwestycje w 
aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą 
prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług; 
stworzenie i rozwój w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub 
centrów badawczo-rozwojowych 

Dotacja Przedsiębiorstwa, 
powiązania 
kooperacyjne 

- Wrzesień 2017 
(25 984 000 zł) 

Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Typ 4 - proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i 
innowacyjnych - wsparcie projektów badawczo-rozwojowych 
przedsiębiorstw w obszarach innych niż inteligentne specjalizacje regionu, z 
wyłączeniem przedsięwzięć mających na celu rozwój istniejącej technologii  

Dotacja Przedsiębiorstwa, 
powiązania 
kooperacyjne 

- Październik 2017 
(21 654 000 zł) 

Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Działanie 3.3 Innowacje w MŚP 
(alokacja UE na działanie w ramach wsparcia bezzwrotnego 54 055 892 EUR; w ramach instrumentów finansowych 54 070 000 EUR) 

Wsparcie projektów w zakresie: 
- typ 1 - wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub 
usług -  wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i 
marketingowych;
- typ 2 - rozwoju produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz 
zaawansowanych rozwiązaniach technologii informacyjno-komunikacyjnych 

Dotacja MŚP, konsorcja 
beneficjentów, 
powiązania 
kooperacyjne 

- 28 listopada 2016 - 31 
stycznia 2017 
(58 137 750 zł) 

30 czerwca – 17 lipca 2017  
(43 307 000 zł) 

Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Wsparcie projektów w zakresie: 
- typ 1 - wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub 
usług, 
- typ 2 - rozwoju produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz 
zaawansowanych rozwiązaniach technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych przez BGK. 

Instrumenty 
finansowe: 
pożyczka mała, 
pożyczka duża, 
poręczenie 

Beneficjent: podmiot 
wdrażający instrumenty 
finansowe 

Grupa docelowa: MŚP 

- Oczekiwany wybór 
pośredników finansowych 
przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

Zarząd Województwa 
Mazowieckiego  

Bank Gospodarstwa 
Krajowego 
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RPO Opolskie 2014-2020 

Typy projektów Rodzaj wsparcia Beneficjenci 
Wartości graniczne, 

charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach 
(alokacja UE na działanie w ramach wsparcia bezzwrotnego 47 100 000 EUR; w ramach instrumentów finansowych 14 500 000 EUR) 

Typ 1 - wsparcie budowy, rozbudowy, zakupu wyposażenia dla 
zaplecza B+R w celu rozwoju działalności innowacyjnej 
przedsiębiorstw; 

Typ 2 - finansowanie procesu powstawiania innowacji (od pomysłu 
do rynku) lub jego wybranych elementów (badań naukowych i 
przemysłowych, prac rozwojowych w tym etap prac 
demonstracyjnych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej 
walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych, 
pierwszej produkcji) 

Dotacja Przedsiębiorstwa,  w 
szczególności MSP 

- 19 czerwca – 26 czerwca 2017 

(36 000 000 zł) 

Opolskie Centrum Rozwoju 
Gospodarki 

Wsparcie poprzez instrumenty finansowe projektów dotyczących 
budowy, rozbudowy, zakupu wyposażenia dla zaplecza B+R w celu 
rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. 

Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych 
przez BGK. 

Instrumenty 
finansowe: 
pożyczka, 
poręczenie 

Beneficjent: podmiot 
wdrażający instrumenty 
finansowe 

Grupa docelowa: 
przedsiębiorstwa  

-  Oczekiwany wybór pośredników 
finansowych przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

Opolskie Centrum Rozwoju 
Gospodarki 

Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

Poddziałanie 2.1.1 Nowe produkty i usługi 
(alokacja UE na poddziałanie w ramach instrumentów finansowych 29 100 000 EUR) 

Wsparcie poprzez instrumenty finansowe projektów dotyczących: 
- wdrożenia innowacji produktowych, procesowych, 
marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w 
ramach OP I,
- inwestycji w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt 
produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub 
ulepszonych produktów lub usług,
- inwestycji w rozwój przedsiębiorstw zwiększających  skalę ich 
działalności, wzrost zasięgu oferty

Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych 
przez BGK. 

Instrumenty 
finansowe: 
pożyczka, 
poręczenie 

Beneficjent: podmiot 
wdrażający instrumenty 
finansowe 

Grupa docelowa: MŚP 

-  Oczekiwany wybór pośredników 
finansowych przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego  

Opolskie Centrum Rozwoju 
Gospodarki 

Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

Poddziałanie 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach - B2B, B2E, B2C  
(alokacja UE na poddziałanie 8 700 000 EUR) 

Wsparcie projektów w zakresie: 
- rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w  oparciu o
nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B); 
- procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw,

Dotacja MŚP - Nie przewiduje się naboru w 2017 r. Opolskie Centrum Rozwoju 
Gospodarki 
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Typy projektów Rodzaj wsparcia Beneficjenci 
Wartości graniczne, 

charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy  
naborów w 2017 r.  

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i 
organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych 
wspomagających bieżącą działalność firm (B2E);  
- wykorzystania TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem
(B2C) 

Poddziałanie 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych 
(alokacja UE na poddziałanie 4 000 000 EUR) 

- wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych 
i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w ramach OP I; 
- inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt
produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub 
ulepszonych produktów lub usług; 
- inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich 
działalności, wzrost zasięgu oferty;

Dotacja MŚP - Wrzesień 2017 r. 
(4 000 000 zł) 

Opolskie Centrum Rozwoju 
Gospodarki 

Wsparcie przedsiębiorstw w obszarze efektywności energetycznej i OZE 

Działanie 3.4 Efektywność energetyczna MSP 
(alokacja UE na działanie w ramach wsparcia bezzwrotnego 5 900 000 EUR, w ramach instrumentów finansowych 4 100 000 EUR) 

Wsparcie – poprzez dotacje lub instrumenty finansowe – 
następujących przedsięwzięć: 
- zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło,
chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,
- zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem
wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach 
przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią,
- zastosowanie energooszczędnych technologii w 
przedsiębiorstwach,
- głęboka modernizacja energetyczna budynków w 
przedsiębiorstwach,
- instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania 
oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający 
element projektu,
- audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu.

W zakresie wsparcia zwrotnego – udzielane przez pośredników 
finansowych wyłonionych przez BGK. 

Dotacje i 
instrumenty 
finansowe 

Mikro-, małe i średnie 
przedsiębiorstwa. 

Menadżer Funduszu 
Funduszy 

- Nie przewiduje się naboru w 2017 r. 

W zakresie wsparcia zwrotnego - 
oczekiwany wybór pośredników 
finansowych przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

Opolskie Centrum Rozwoju 
Gospodarki 

Bank Gospodarstwa 
Krajowego 
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RPO Podkarpackie 2014-2020

Typy projektów Rodzaj wsparcia Beneficjenci 
Wartości graniczne, 

charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy 
naborów w 2017 r. 

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia  
(alokacja UE na działanie 85 000 000 EUR) 

Typ 1 - bony na innowacje - przedmiotem wsparcia będzie zakup usług 
doradczych lub naukowo-badawczych w jednostce naukowej związanych z:  
- przeprowadzeniem analizy wykonalności planowanego badania, 
- opracowaniem koncepcji i planu prowadzenia prac badawczych lub 
rozwojowych

Dotacja MMŚP prowadzące 
działalność nie krócej niż 
12 miesięcy, uzyskujące 
przychody z ww. 
działalności 

Wartość wydatków kw.: 

 minimum 20 000 zł, 

 maksymalnie: 50 000 zł 

31 marca – 25 kwietnia 2017 

(4 000 000 zł) 

Zarząd Województwa 
Podkarpackiego  

Typ 2 - prace B+R - projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację 
badań przemysłowych, prac rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych i 
pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i 
przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności 
gospodarczej 

Dotacja Przedsiębiorstwa Wartość wydatków kw.  

 minimum 200 000 zł; 

 maksymalnie: 75 000 000 zł 

30 stycznia – 31 marca 2017 

(149 000 000 zł) 

Zarząd Województwa 
Podkarpackiego 

Typ 3 - infrastruktura B+R - wsparcie na stworzenie lub rozwój istniejącego 
zaplecza B+R w przedsiębiorstwach. Wzmacniane będą instytucjonalne 
zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w 
aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt, technologie i inne niezbędne 
wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług.   

Dotacja Przedsiębiorstwa, 
instytucje otoczenia 
biznesu, sieci/grupy 
przedsiębiorstw 

Wartość wydatków kw. 

 minimum: 200 000 zł, 

 maksymalnie: 30 000 000 zł 

Wrzesień 2017  
(71 000 000 zł) 

Zarząd Województwa 
Podkarpackiego 

Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie MŚP - dotacje bezpośrednie  
(alokacja UE na poddziałanie 165 425 459 EUR) 

Typ 1 - rozwój MŚP – wsparcie inwestycji niezbędnych do wprowadzenia na 
rynek nowych lub ulepszonych produktów albo usług. Wsparcie obejmuje 
rozwój/rozbudowę MŚP, w szczególności poprzez inwestycje w nowoczesne 
maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na 
rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Preferencje dla MŚP 
wdrażających rozwiązania będące wynikiem prowadzonych własnych prac 
B+R. 

Dotacja Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność 
nie krócej niż 12 
miesięcy, uzyskujące 
przychody z ww. 
działalności  

Wartość wydatków kw. w 
projektach wprowadzających nowy 
lub ulepszony produkt/usługę: 

 minimum: 100 000 zł, 

 maksymalnie: 4 000 000 zł, 

Wartość wydatków kw. w 
projektach wprowadzających nowy 
lub ulepszony produkt/usługę, 
będącą wynikiem  prowadzonych 
własnych prac B+R (w tym 
współfinansowanych w ramach 
RPO WP 2014-2020):  

 minimum: 100 000 zł, 

 maksymalnie: 10 000 000 zł 

30 stycznia – 21 lutego 

(85 000 000 zł) 

Zarząd Województwa 
Podkarpackiego 

Typ 2 - technologie Informacyjno-komunikacyjne - wsparcie dla mikro i 
małych przedsiębiorstw ukierunkowane na inwestycje umożliwiające  
oferowanie na rynku usług drogą elektroniczną. Dofinansowanie zostanie 
przeznaczone na wykorzystanie TIK w modelach B2B, B2C, C2C. 

Dotacja Mikro i małe 
przedsiębiorstwa 
funkcjonujące na rynku 
nie dłużej niż 24 
miesiące 

Wartość wydatków kw.  

 minimum: 50 000 zł; 

 maksymalnie: 500 000 zł 

12 czerwca – 30 czerwca 
2017 
(50 000 000 zł) 

Zarząd Województwa 
Podkarpackiego 
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Typy projektów Rodzaj wsparcia Beneficjenci 
Wartości graniczne, 

charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy 
naborów w 2017 r. 

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie MŚP - instrumenty finansowe 
(alokacja UE na poddziałanie w ramach instrumentów finansowych 44 722 917 EUR) 

Wsparcie w postaci pożyczek i poręczeń dla sektora MŚP, w szczególności 
znajdujących się na początkowych etapach rozwoju lub realizujące 
innowacyjne przedsięwzięcia. 

Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych przez BGK. 

Instrumenty 
finansowe: 
pożyczka 
(pożyczka 
standardowa, 
pożyczka 
innowacyjna), 
poręczenie 

Beneficjent: podmiot 
wdrażający fundusz 
funduszy 

Grupa docelowa: mikro, 
małe i średnie 
przedsiębiorstwa 

Pożyczka standardowa 

 wartość: do 120 000 zł,

 okres spłaty: do 60 miesięcy,

 okres karencji: do 6 miesięcy od 
dnia jej uruchomienia albo 3 
miesiące w każdym 12-
miesięcznym okresie spłaty 
pożyczki.

Pożyczka innowacyjna: 

 wartość: do 400 000 zł,

 okres spłaty: do 6 miesięcy od 
dnia jej uruchomienia albo 3 
miesiące w każdym 12-
miesięcznym okresie spłaty 
pożyczki

Poręczenie 

 wartość: do 500 000 zł,

 okres finansowania: do 72 
miesięcy

Oczekiwany wybór 
pośredników finansowych 
przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

Zarząd Województwa 
Podkarpackiego 

Bank Gospodarstwa 
Krajowego 
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RPO Podlaskie 2014-2020 

Typy projektów Rodzaj wsparcia Beneficjenci 
Wartości graniczne, 

charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy 
naborów w 2017 r. 

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

Poddziałanie  1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach 
 (alokacja UE na poddziałanie 50 000 000 EUR) 

Wsparcie projektów dotyczących:  
- typ 1 - tworzenia lub rozwoju zaplecza B+R służącego działalności 
inwestycyjnej –  inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną 
infrastrukturę B+R;

- typ 2 - prowadzenia przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na 
wdrożenie – badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe 
prowadzone we własnym zakresie lub obejmujące nabycie usług od innych 
jednostek, w tym także spoza regionu/kraju – jako element projektu; 

- typ 3 - wdrożenia (do etapu pierwszej produkcji włącznie) własnych lub 
zakupionych wyników prac B+R; wdrożenie zakupionych wyników prac B+R 
jest możliwe tylko w przypadku przeprowadzenia prac rozwojowych 
uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa

Dotacja Przedsiębiorstwa 
(priorytet dla MŚP), 
podmioty nie będące 
przedsiębiorstwami - na 
zasadzie współpracy z 
przedsiębiorstwem 
(odbiorcą efektu badań) 
w formie konsorcjum 
przedsiębiorstw lub 
konsorcjum naukowo-
przemysłowego 

Wartość wydatków kw.: 

typ projektu 1: 

 minimum 100 000 zł, 

 maksymalnie 10 000 000 zł; 

typ projektu 2: 

 minimum 20 000 zł, 

 maksymalnie 5 000 000 zł; 

typ projektu 3: 

 minimum 100 000 zł, 

 maksymalnie: 10 000 000 zł

projekt kompleksowy obejmujący 
typ 1, 2 i 3: 

 minimum 200 000 zł, 

 maksymalnie 15 000 000 zł; 

Wrzesień 2017 - typ projektu 
1 i 2 

(75 000 000 zł) 

IZ RPO WP 

Poddziałanie 1.2.2 Bon na usługi badawcze 
 (alokacja UE na poddziałanie 5 567 214 EUR) 

Wsparcie projektów o małej skali, przeznaczone w szczególności na audyt 
technologiczny, zakup usług badawczych, wdrożenie nabytych wyników prac 
B+R (do etapu pierwszej produkcji włącznie), nabycie licencji, wsparcie w 
zakresie przejścia procedury ochrony patentowej itp. (realizowane w 
koordynacji z PO IR) 

Dotacje MMŚP, IOB (projekt 
grantowy) 

Kwota dofinansowania: 

 maksymalnie 100 000 zł 

Nie przewiduje się naboru w 
2017 r. 

-  

Poddziałanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach  
(alokacja UE na poddziałanie w ramach wsparcia bezzwrotnego 70 300 000 EUR; w ramach instrumentów finansowych 25 000 000 EUR) 

Typ 1 - wsparcie projektów w obszarze wdrażania innowacji produktowych, 
procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym - 
np. rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek 
nowych produktów, dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, 
inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny 

Dotacja  MMŚP Typ projektu 1: 

 minimalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych – 100 000 zł;

 maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych – 20 000 000 zł;

31 marca – 5 maja 2017  
(60 000 000 zł) 

IZ RPO WP 

Typ 2 - wsparcie eko-innowacji 
Projekty obejmują rozwiązania dotyczące m.in. efektywnego wykorzystania 
zasobów, ograniczających materiało- i  energochłonność, „zielonej 
gospodarki” i „zielonych” produktów, recyklingu odpadów, oczyszczania 

Dotacja  MMŚP Typ projektu 2: 

 minimalna wartość wydatków 
kwalifikowalnych – 100 000 zł;

 maksymalna wartość wydatków 

Sierpień – wrzesień 2017  
(20 000 000 zł) 

IZ RPO WP 
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Typy projektów Rodzaj wsparcia Beneficjenci 
Wartości graniczne, 

charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy 
naborów w 2017 r. 

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

zużytej wody i ścieków, filtracji emisji, poprawy jakości powietrza w sektorze 
MŚP, dostosowywania instalacji do standardów najlepszych dostępnych 
technik, systemów zarządzania środowiskowego 

kwalifikowalnych – 5 000 000 zł; 

Wsparcie poprzez instrumenty finansowe w zakresie: 
- typ 3 - wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych 
i  organizacyjnych w sektorze usług, np. rozbudowa przedsiębiorstwa 
prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych usług, dokonanie 
zasadniczych zmian w sposobie ich świadczenia, skutkujące wprowadzeniem
na rynek nowych lub ulepszonych usług, 
- typ 4 - inwestycji dotyczących zwiększenia zastosowania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. 

Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych przez BGK. 

Instrumenty 
finansowe: 
pożyczka 

Beneficjent:  
menadżer funduszu 
funduszy 

Grupa docelowa: mikro, 
małe i średnie 
przedsiębiorstwa 

Pożyczka: 

 wartość: do 1 000 000 zł; 

 okres finansowania: do 5 lat;

 oprocentowanie: 0%, pożyczka 
udzielana na zasadach pomocy 
publicznej;

 okres karencji: brak,

 możliwość zastosowania 
schematu risk-sharing-loan w 
ramach off-the-shelf-instruments

Oczekiwany wybór 
pośredników finansowych 
przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

IZ RPO WP 
Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

Wsparcie przedsiębiorstw w obszarze efektywności energetycznej i OZE 

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach 
(alokacja UE na poddziałanie w ramach instrumentów finansowych 15 000 000 EUR) 

Typ 1: kompleksowe inwestycje na rzecz efektywności energetycznej MŚP 
służące zmniejszeniu strat energii, ciepła. 
Typ 2: budowa urządzeń do produkcji energii na własne potrzeby w oparciu o 
OZE lub zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii. 
Typ 3: audyty energetyczne – jako element obowiązkowy projektów muszą 
określić m.in. możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie 
zużycia energii pierwotnej oraz wdrożenie najbardziej efektywnych 
energetycznie technologii. 
Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych przez BGK. 

Instrument 
finansowy: 
pożyczka 

Beneficjent: menadżer 
funduszu funduszy   
Grupa docelowa 
wsparcia: MMŚP, 
prowadzące działalność 
gospodarczą 
pozarolniczą 

Pożyczka  

 wartość: do 1 000 000 zł, 

 okres finansowania: 72 miesiące,

 oprocentowanie poniżej 
rynkowego na zasadach pomocy 
publicznej,

 okres karencji do 6 miesięcy,

 możliwość umorzenia odsetek po 
osiągnięciu założonych 
wskaźników efektywnościowych

Oczekiwany wybór 
pośredników finansowych 
przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego  

IZ RPOWP 

Bank Gospodarstwa 
Krajowego 
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RPO Pomorskie 2014-2020 

Typy projektów 
Rodzaj 

wsparcia 
Beneficjenci 

Wartości graniczne, 
charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy 
naborów w 2017 r. 

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

Poddziałanie  1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne  
(alokacja UE na poddziałanie 83 217 222 EUR) 

Wsparcie projektów dotyczących prac B+R: 
- typ 1 - realizacja przez przedsiębiorstwa badań przemysłowych i prac 
rozwojowych, w  tym  przygotowanie  prototypów  doświadczalnych,
tworzenie  linii demonstracyjnych  i  pilotażowych,  walidacji  oraz 
uruchomienie pierwszej produkcji,
- typ 2 - procesy zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej 
przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych,
- typ 3 - zakup przez przedsiębiorstwa i dostosowanie do wdrożenia 
wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej,
- typ 4 - realizacja projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do 
komercjalizacji  wyników,  realizowanych przez jednostki B+R w ramach 
skutecznej współpracy z przedsiębiorstwami. 

Wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw: 
- typ 5 - budowa, rozbudowa, przebudowa laboratoriów specjalistycznych,
działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
- typ 6 - zakup  wyposażenia, w tym aparatury badawczej, sprzętu i 
urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej niezbędnej infrastruktury 
służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

Typy projektów 1, 2, 3, 5 i 6 można łączyć w jednym projekcie 

Dotacja Typ projektów 1, 2, 3, 5, 6: 
przedsiębiorstwa, partnerstwa 
przedsiębiorstw z innymi 
przedsiębiorcami, jednostkami 
naukowymi, szkołami wyższymi, 
IOB, izbami gospodarczymi i 
organizacjami przedsiębiorców, 
organizacjami pozarządowymi, 
innymi instytucjami prowadzącymi 
badania naukowe lub prace 
rozwojowe 

Typ projektu 4: jednostki naukowe, 
w tym szkoły wyższe, we 
współpracy z przedsiębiorcami 

- 1 sierpnia – 29 września 
2017 

(102 333 680 zł) 

Agencja Rozwoju Pomorza 
S.A. 

Poddziałanie 1.1.2. Ekspansja przez innowacje – wsparcie pozadotacyjne 
(alokacja UE na działanie w ramach instrumentów finansowych 35 664 523 EUR) 

Wsparcie poprzez instrumenty finansowe przedsiębiorstw 
rozpoczynających i rozwijających działalność B+R - wspieranie procesów 
rozwoju technologicznego i innowacyjności, stymulujące powstawanie 
nowych i rozwijanie już istniejących przedsiębiorstw w oparciu o wyniki 
działalności badawczo-rozwojowej. Preferowane projekty z zakresu 
technologii przyczyniających się do oszczędności surowców, energii oraz 
ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska. 

Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych przez 
BGK. 

Instrumenty 
finansowe:  
- wejście 
kapitałowe,
- pożyczka na 
innowacje 

Beneficjent: Bank Gospodarstwa 
Krajowego jako Menadżer 
Funduszu Funduszy 

Grupa docelowa: przedsiębiorstwa 
w początkowej fazie rozwoju, w 
szczególności mikro-, małe i 
średnie przedsiębiorstwa 
rozpoczynające i rozwijające 
działalność B+R 

Wejścia kapitałowe  

 przedsięwzięcia na poziomie 
VI-IX TRL, 

 wartość wejścia: od 200 000 
zł do 5 000 000 zł 

 okres realizacji inwestycji: do 
10 lat 

Pożyczki: 

 przedsięwzięcia na poziomie 
VII-IX TRL, 

 wartość pożyczki: od 
200 000 zł do 5 000 000 zł, 

 okres finansowania: do 10 
lat

Oczekiwany wybór 
pośredników finansowych 
przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

Zarząd Województwa 
Pomorskiego 

Bank Gospodarstwa 
Krajowego 
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Typy projektów 
Rodzaj 

wsparcia 
Beneficjenci 

Wartości graniczne, 
charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy 
naborów w 2017 r. 

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

Działanie 2.1 Inwestycje podstawowe i profilowane – wsparcie poza dotacyjne 
(alokacja UE na działanie w ramach instrumentów finansowych 48 464 734 EUR) 

Zwiększanie zdolności MŚP do rozwijania produktów i usług, w tym 
poprzez zastosowanie innowacji. Wsparcie projektów w zakresie: 
- inwestycji podstawowych - przedsięwzięcia rozwojowe przedsiębiorstw 
poprawiające ich potencjał konkurencyjny, zdolność do rozszerzenia 
działalności o nowe produkty lub usługi oraz zwiększające produktywność;
- inwestycji profilowanych - przedsięwzięcia inwestycyjne przedsiębiorstw,
w tym polegające na zmianie procesu produkcyjnego lub sposobu 
świadczenia usług, zakupie maszyn i sprzętu, a także rozbudowie zaplecza.

Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych przez 
BGK. 

Instrumenty 
finansowe: 

- w zakresie 
inwestycji 
podstawowych: 
poręczenie,
mikropożyczka, 
pożyczka 
rozwojowa,
pożyczka 
inwestycyjna,

- w zakresie 
inwestycji 
profilowanych: 
pożyczka 
profilowana 

Beneficjent: 
- Bank Gospodarstwa Krajowego 
jako Menadżer Funduszu Funduszy

Grupa docelowa: 
- mikro i małe przedsiębiorstwa 
(inwestycje podstawowe),
- mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (inwestycje
profilowane)

Poręczenie  

 wartość: do 500 000 zł; 

Mikropożyczka  

 wartość: do 100 000 zł, 

 okres finansowania: do 5 lat,

Pożyczka rozwojowa  

 wartość: od 100 000 do 
300 000 zł, 

 okres finansowania: do 5 lat,

Pożyczka inwestycyjna  

 wartość pożyczki od 300 000 
zł do 1 000 000 zł, 

 okres finansowania do 7 lat,

Pożyczka profilowana (MŚP) 

 wartość: od 300 000 zł do 
1 000 000 zł, 

 okres finansowania do 7 lat

Oczekiwany wybór 
pośredników finansowych 
przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

Zarząd Województwa 
Pomorskiego 

Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne  
(alokacja UE na poddziałanie 40 605 587 EUR) 

Wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach służących: 
- poszerzeniu  rynków  zbytu lub palety  oferowanych  produktów/ usług
albo znaczącej  poprawie ich jakości - projekty wpisujące się w obszary 
inteligentnej specjalizacji,
- poprawie efektywności, dzięki wykorzystaniu TIK, 
- redukcji  wodo-,  surowco-,  materiało-,  transporto- i energochłonności 
procesów produkcyjnych, tj. m.in. oszczędności surowców i energii oraz 
ograniczaniu emisji szkodliwych substancji o środowiska.

Przedmiotem projektu może być budowa, rozbudowa infrastruktury; 
unowocześnienie składników  majątku  trwałego  niezbędnego  do 
prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej; zasadnicza zmiana 
procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług; zmiana 
organizacyjna polegająca na wdrożeniu systemów zarządzania 
przedsiębiorstwem, w tym systemów zarządzania środowiskowego, 
informatyzacji procesów produkcyjnych. 

Dotacja MMŚP Wartość wydatków kw.: 

 maksymalnie 2 000 000 zł 

1 lutego – 15 marca 2017 

(66 448 500 zł) 

Agencja Rozwoju Pomorza 
S.A. 
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RPO Śląskie 2014-2020 

Typy projektów 
Rodzaj 

wsparcia 
Beneficjenci 

Wartości graniczne, 
charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy 
naborów w 2017 r. 

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

Działanie  1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach 
(alokacja UE na działanie 176 483 992 EUR) 

Typ 1 - tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-
rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności 
innowacyjnej. 

Typ 2 - wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach. 

Dotacja Przedsiębiorstwa, spółki celowe/spin-off 
ustanawiane przez publiczne instytucje 
badawcze oraz przedsiębiorstwa, 
konsorcja przedsiębiorstw i jednostek 
naukowych, uczelni lub  
instytutów badawczych, porozumienia 
wyżej wymienionych podmiotów, 
reprezentowanych przez lidera 

Wartość dofinansowania: 

 minimum 200 000 zł; 

Wartość wydatków kw.: 

 maksymalnie  10 000 000 zł
(typ 1) lub 5 000 000 zł (typ 
2) 

28 kwietnia – 17 lipca 2017  
- typ 1 i 2
(293 022 210,21 zł) 

Październik 2017 (typ 1) 
(60 000 000 zł) 

Śląskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP 
(alokacja UE na działanie 132 262 417 EUR) 

Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz 
procesowych – wsparcie projektów koncentrujących się na pozyskaniu 
i implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością 
zastosowania innowacji nie technologicznych jako wspomagające 
wraz z możliwością ich promocji na arenie krajowej i 
międzynarodowej 

Dotacja Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Wartość dofinansowania: 

 minimum 100 000 zł; 

 maksymalnie: 2 000 000 zł; 

Wartość projektu: 

 maksymalnie 10 000 000 zł 

Grudzień 2017 
(63 049 668 zł) 

Śląskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

Działanie 3.3 TIK w działalności gospodarczej  
(alokacja UE na działanie 44 000 000 EUR) 

Wsparcie wdrożeń nowoczesnych rozwiązań technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w procesach biznesowych 
przedsiębiorstw 

Dotacja Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Wartość wsparcia: 

 minimum 50 000 zł; 

 maksymalnie 500 000 zł 

Nie przewiduje się naboru w 
2017 r. 

Śląskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

Działanie 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości 
(alokacja UE na działanie w ramach instrumentów finansowych 91 000 000 EUR) 

Wsparcie w postaci instrumentów finansowych, ukierunkowane na 
rozwój przedsiębiorstw poprzez wzmacnianie podstawowej 
działalności lub realizację nowych projektów lub wchodzenie na nowe 
rynki. Wsparcie inwestycji zarówno w środki trwałe i wartości 
niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy, pod warunkiem 
powiązania z inwestycją rozwojową. 

Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych 
przez EBI. 

Instrument 
finansowy: 
pożyczka, 
poręczenie, 
gwarancja, 
wejście 
kapitałowe 

Beneficjenci: podmioty wdrażające 
instrumenty finansowe  

Grupa docelowa: mikro-, małe i średnie 
przedsiębiorstwa 

- Oczekiwany wybór 
pośredników finansowych 
przez Europejski Bank 
Inwestycyjny.  

Zarząd Województwa 
Śląskiego 

Europejski Bank 
Inwestycyjny 
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Typy projektów 
Rodzaj 

wsparcia 
Beneficjenci 

Wartości graniczne, 
charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy 
naborów w 2017 r. 

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

Wsparcie przedsiębiorstw w obszarze efektywności energetycznej i OZE 

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach 
(alokacja UE na działanie w ramach instrumentów finansowych 33 000 000 EUR) 

Wsparcie działań polegających na modernizacji energetycznej 
obiektu/ instalacji wraz z zastosowaniem instalacji do produkcji 
energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych - pod 
warunkiem wykorzystywania jej na potrzeby własne obiektu/instalacji 
podlegającego modernizacji energetycznej.  
Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych 
przez EBI. 

Instrument 
finansowy: 
pożyczka, 
poręczenie, 
inne 

Beneficjent: podmioty wdrażające 
instrumenty finansowe 

Grupa docelowa wsparcia: mikro, małe i 
średnie przedsiębiorstwa 

- Oczekiwany wybór 
pośredników finansowych 
przez Europejski Bank 
Inwestycyjny 

Zarząd Województwa 
Śląskiego 

Europejski Bank 
Inwestycyjny 
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RPO Świętokrzyskie 2014-2020 

Typy projektów 
Rodzaj 

wsparcia 
Beneficjenci 

Wartości graniczne, 

charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy 
naborów w 2017 r. 

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości 
(alokacja UE na działanie 61 000 000 EUR) 

Typ 1 - wsparcie na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza B+R 
służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. 

Typ 2 - projekty badawcze przedsiębiorstw służące opracowaniu nowych lub 
istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje 
produktowe, procesowe) tj. realizowanie badań przemysłowych i prac 
rozwojowych albo prac rozwojowych, obejmujące dofinansowanie wydatków 
do momentu stworzenia prototypu i jego pierwszej produkcji. 

Typ 3 - zakup wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej m.in. 
patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy 
technologicznej - możliwy jedynie w przypadku konieczności 
przeprowadzenia dodatkowych prac rozwojowych, które zakładają 
uzupełnienie lub dostosowanie zakupionych technologii do specyfiki 
przedsiębiorstwa. Projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych 
nie mogą uzyskać dofinansowania. 

Dotacja Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa, duże 
przedsiębiorstwa 

Wartość projektu: 

 minimum 50 000 zł 

 maksymalnie 10 000 000 zł
(typ 1) lub 5 000 000 zł (typ 2 
i typ 3)

Typ 1: 
30 czerwca – 31 października 
2017  
(70 000 000 zl) 

Typ 2 i 3: 
30 czerwca – 31 lipca 2017 
(50 000 000 zł) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Świętokrzyskiego 

Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP 
(alokacja UE na działanie 60 794 983 EUR) 

Dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, 
wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem 
wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą, wprowadzeniem 
innowacji produktowych, technologicznych i/lub organizacyjnych. 

Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w 
sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych 
nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R. 

Dotacja Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa 

Wartość wydatków kw. : 

 minimum 100 000 zł
(wsparcia w ramach pomocy 
de minimis) lub 10 000 000 zł
(wsparcie w ramach 
regionalnej pomocy 
inwestycyjnej)

III kwartał 2017 
(66 104 778 zł) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Świętokrzyskiego 

Działanie 2.6 Instrumenty finansowe dla MŚP 
(alokacja UE na działanie w ramach instrumentów finansowych 50 000 000 EUR) 

Wsparcie w postaci instrumentów finansowych ukierunkowane na poprawę 
dostępu sektora świętokrzyskich MŚP do zewnętrznych źródeł finansowania, 
w celu zwiększonego zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach. 

Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych przez BGK. 

Instrument 
finansowy: 
poręczenie, 
pożyczka 

Beneficjent: podmiot wdrażający 
instrument finansowy w formule 
funduszu funduszy, 

Grupa docelowa: mikro-, małe i 
średnie przedsiębiorstwa 

- Oczekiwany wybór 
pośredników finansowych 
przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego. 

Wsparcie finansowe dla 
przedsiębiorców dostępne 
od I połowy 2018 roku. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Świętokrzyskiego 

Bank Gospodarstwa 
Krajowego 
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Typy projektów 
Rodzaj 

wsparcia 
Beneficjenci 

Wartości graniczne, 

charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy 
naborów w 2017 r. 

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

Wsparcie przedsiębiorstw w obszarze efektywności energetycznej i OZE 

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach  
(alokacja UE na działanie 20 453 874 EUR) 

Wsparcie projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej (z 
uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw, mających na celu zmniejszenie zużycia i strat 
wody, energii elektrycznej, energii cieplnej (m.in. modernizacja i rozbudowa 
linii produkcyjnych, głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna 
budynków przedsiębiorstw, zastosowanie technologii efektywnych 
energetycznie) 

Dotacje Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa 

- IV kwartał 2017 

(42 799 531 zł) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Świętokrzyskiego 
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RPO Warmińsko-Mazurskie 2014-2020 

Typy projektów 
Rodzaj 

wsparcia 
Beneficjenci 

Wartości graniczne, 

charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy 
naborów w 2017 r. 

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

Poddziałanie  1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw 
(alokacja UE na poddziałanie 10 625 852,60 EUR) 

Typ 1 - wsparcie infrastruktury B+R, tj. stworzenia lub rozwoju istniejącego 
zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w 
przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów 
badawczo-rozwojowych. 

Typ 2 - wsparcie prowadzenia badań w przedsiębiorstwach (badań 
przemysłowych i/lub prac rozwojowych), w tym inwestycje w rzeczowe 
aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu 
lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej 

Dotacja Przedsiębiorstwa (MŚP i duże),  
grupy przedsiębiorstw (w tym 
m.in. porozumienia, sieci,
konsorcja) – MŚP i duże; 
konsorcja: przedsiębiorstw, IOB,
podmiotów sektora naukowo-
badawczego, uczelni, przy czym
liderem konsorcjum musi być 
przedsiębiorstwo 

Wartość projektu:  

 minimum 200 000 zł; 

Wartość wydatków kw.: 

 minimum 200 000 zł (mikro, małe 
przedsiębiorstwa), 400 000 zł
(średnie) lub 800 000 zł (duże);

 maksymalnie 1 000 000 zł (mikro,
małe przedsiębiorstwa), 3 000 
000 zł (średnie) lub 5 000 000 zł
(duże)

31 marca – 28 kwietnia 2017 
(10 827 500 zł) 

Wrzesień 2017 
(10 787 000 zł) 

Warmińsko-Mazurska 
Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. w 
Olsztynie 

Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką 
(alokacja UE na poddziałanie 31 172 516,40 EUR) 

Wsparcie projektów polegających na zakupie usług B+R oraz 
wykorzystaniu w przedsiębiorstwach wyników badań/ rozwiązań 
technologicznych wypracowanych z naukowcami/ podmiotami 
oferującymi usługi naukowe i badawczo-rozwojowe, w następujących 
schematach: 
- typ A: bon na nawiązanie współpracy – projekty mające na celu zakup 
usług B+R oraz usług doradczych związanych z B+R - wspomaganie 
inicjowania współpracy w obszarze B+R między przedsiębiorstwami a 
naukowcami lub podmiotami oferującymi usługi naukowe i badawczo-
rozwojowe;
- typ B: bon na rozwój współpracy poprzez projekty B+R – rozwój nowych
lub udoskonalenie obecnie oferowanych i wykorzystywanych produktów,
usług lub technologii (przygotowanie do uzyskania akredytacji i certyfikacji,
proces akredytacji i certyfikacji oraz proces uzyskiwania ochrony praw 
własności intelektualnej);
- typ C: kontrakt B+R – dofinansowanie dużych przedsięwzięć B+R do etapu
pierwszej produkcji włącznie - finansowanie dużych projektów B+R 
połączonych z wdrożeniem uzyskanych wyników;

Dotacja Schemat A i B: MŚP, konsorcja 
przedsiębiorstw (jako lider 
konsorcjum) z IOB, podmiotami 
sektora naukowo-badawczego, 
uczelniami 

Schemat C: MŚP i duże 
przedsiębiorstwa; konsorcja 
przedsiębiorstw (jako lider 
konsorcjum) z IOB, podmiotami 
sektora naukowo-badawczego, 
uczelniami 

Wartość projektu: 

 minimalna 50 000 zł (schemat B) 
lub 260 000 zł (schemat C) 

Wartość wydatków kw: 

 minimalna 50 000 zł (schemat B) 
lub 260 000 zł (schemat C) 

 maksymalna 50 000 zł (schemat 
A), 260 000 zł (schemat B) lub 10 
000 000 zł (schemat C) 

31 marca – 28 kwietnia 2017 
(31 320 000 zł) 

Wrzesień 2017 
(31 320 000 zł) 

Warmińsko-Mazurska 
Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. w 
Olsztynie 

Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju 
(alokacja UE na poddziałanie 10 778 030,90 EUR) 

Wsparcie o charakterze kapitałowym oraz opieka doradcza, mentorska i 
szkoleniowa, w następujących schematach: 
- A: dofinansowanie opieki mentorskiej i doradczej, pozwalającej 
wypracować m.in. model biznesowy, program urynkowienia produktu z 
ewentualnymi badaniami rynku, w tym analizy opłacalności 

Dotacja MŚP w początkowej fazie 
rozwoju, tj. funkcjonujące na 
rynku nie dłużej niż 3 lata 

Wartość projektu 

 min. 20 000 zł (schemat A) lub 
150 000 zł (schemat B) 

Wartość wydatków kw.: 

Schemat A: wrzesień 2017  
(835 200 zł) 

Schemat B: październik 2017  
(8 352 000 zł) 

Warmińsko-Mazurska 
Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. w 
Olsztynie 
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Typy projektów 
Rodzaj 

wsparcia 
Beneficjenci 

Wartości graniczne, 

charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy 
naborów w 2017 r. 

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

przedsięwzięcia; 
- B: Inwestycje  w  rozwój  nowego przedsiębiorstwa.  Wydatki  mogą  być 
przeznaczone na rozbudowę,  modernizację  istniejącej infrastruktury/ 
sprzętu/ maszyn oraz na nabycie  środków  trwałych,  wartości 
niematerialnych i prawnych

Schemat A: 

 min. 20 000 zł, 

 maks. 150 000 zł 

Schemat B: 

 min. 150 000 zł, 

 maks. 1 000 000 zł 

Działanie 1.3.3 Fundusz na rozwój nowych firm (IF) 
(alokacja UE na działanie w ramach instrumentów finansowych 10 887 500 EUR) 

Wsparcie finansowe na poprawę warunków rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw, w szczególności poprzez zapewnienie im funduszy na 
utrzymanie lub rozwój przedsiębiorstwa w początkowej fazie rozwoju oraz 
powiązanie inwestycji z działalnością przedsiębiorstwa. 
Wsparciu inwestycyjnemu towarzyszyć będzie zorganizowane wsparcie 
merytoryczne ułatwiające początkującemu przedsiębiorcy funkcjonowanie 
na rynku w pierwszych 3 latach istnienia firmy. 

Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych przez 
BGK. 

Instrumenty 
finansowe: 
pożyczka 
inwestycyjna, 
pożyczka 
obrotowa w 
powiązaniu z 
celami 
inwestycyjnymi, 
wejście 
kapitałowe 

Beneficjent: podmiot wdrażający 
Fundusz Funduszy, 

Grupa docelowa: MŚP działające 
na rynku nie dłużej niż 3 lata 

Pożyczka inwestycyjna 

 MŚP funkcjonujące na rynku nie 
dłużej niż 3 lata,

 wysokość pożyczki: 5 000 zł - 1 
000 000 zł, 

 maksymalny okres finansowania: 
10 lat,

Pożyczka obrotowa w powiązaniu z 
celami inwestycyjnymi 

 MŚP funkcjonujące na rynku nie 
dłużej niż 3 lata,

 wysokość pożyczki: 5 000 zł - 700 
000 zł, 

 maksymalny okres finansowania: 
10 lat,

Wejście kapitałowe 

 MŚP funkcjonujące na rynku nie 
dłużej niż 3 lata,

 wysokość wejścia kapitałowego: 
do 500 000 zł, 

 maksymalny okres finansowania: 
10 lat 

Oczekiwany wybór 
pośredników finansowych 
przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

Zarząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego  

Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

Podziałanie 1.4.3 TIK w działalności MŚP 
(alokacja UE na poddziałanie 5 000 000 EUR) 

Wsparcie projektów MŚP polegających na zwiększeniu udziału TIK w 
zarządzaniu przedsiębiorstwem (wraz z przeszkoleniem pracowników), 
prowadząc do obniżania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, 
internacjonalizacji oraz usprawnienia kontaktów z klientem 

Dotacja - MŚP,
- grupy MŚP (w tym m.in. 
porozumienia, sieci, konsorcja)

Wartość projektu:  

 minimum 20 000 zł; 

Wartość wydatków kw.: 

 minimum 20 000 zł; 

 maksymalnie 200 000 zł 

31 marca – 20 kwietnia 2017 
(7 795 800 zł) 

Warmińsko-Mazurska 
Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. w 
Olsztynie 
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Typy projektów 
Rodzaj 

wsparcia 
Beneficjenci 

Wartości graniczne, 

charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy 
naborów w 2017 r. 

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R - wdrożenie wyników prac B+R 
 (alokacja UE na poddziałanie 28 000 000 EUR) 

Wsparcie wdrożenia do działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R, 
celem wdrożenia innowacji produktowej/ procesowej w skali co najmniej 
regionu (projekty po etapie pierwszej produkcji). Uzupełniającym 
elementem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań 
organizacyjnych lub marketingowych. 

Dotacja - MŚP,
- grupy MŚP (w tym m.in. 
porozumienia, sieci, konsorcja)

Wartość projektu:  

 minimum 500 000 zł; 

Wartość wydatków kw.: 

 minimum 500 000 zł; 

 maksymalnie 6 500 000 zł 

31 marca – 26 maja 2017 

(20 001 385,22 zł) 

Warmińsko-Mazurska 
Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. w 
Olsztynie 

Działanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF) 
(alokacja UE na działanie w ramach instrumentów finansowych 49 300 000 EUR) 

Wsparcie udzielane w formie instrumentów finansowych skierowane do 
przedsiębiorstw inwestujących w maszyny i sprzęt produkcyjny w celu 
poszerzenia lub uatrakcyjnienia oferty produktowej lub usługowej, 
nowoczesne TIK, innowacje produktowe i procesowe, m.in. poprzez 
adaptowanie gotowych technologii i rozwiązań zakupionych przez 
przedsiębiorstwo, wprowadzanie tzw. innowacji imitujących, innowacji w 
skali przedsiębiorstwa. 

Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych przez 
BGK. 

Instrumenty 
finansowe: 
pożyczka, 
poręczenie, 
gwarancja, 
pożyczka z 
premią, wejście 
kapitałowe 

Beneficjent: podmiot wdrażający 
Fundusz Funduszy 

Grupa docelowa: MŚP 

Pożyczka inwestycyjna 

 wysokość: 5 000 zł - 1 000 000 zł, 

 okres finansowania: do 10 lat,

Poręczenie 

 wartość: do 500 000 zł; 

Pożyczka z premią - instrument 
łączący finansowanie zwrotne z 
bezzwrotnym (subsydiowanie 
odsetek): 

 wysokość: 5 000 zł - 300 000 zł, 

 okres finansowania: do 10 lat,

Wejście kapitałowe 

 kwota wsparcia: do 500 000 zł, 

 okres finansowania: do 10 lat

Oczekiwany wybór 
pośredników finansowych 
przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

Zarząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego  

Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

Wsparcie przedsiębiorstw w obszarze efektywności energetycznej i OZE 

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP  
(alokacja UE na działanie 20 000 000 EUR) 

Wsparcie projektów przedsiębiorstw w zakresie m.in.: 
- modernizacji instalacji technicznych, rozbudowy linii produkcyjnych na 
efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE,
- głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków z 
możliwością wymiany lub modernizacją źródła energii z uwzględnieniem
OZE,
- energooszczędnych technologii produkcji,  w tym OZE,
- systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie,
- technologii i instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji 
przemysłowej lub produkcji energii,
- audyt energetyczny (jako element projektu).

Dotacje MŚP - 31 marca – 30 maja 2017  
(36 858 088,93 zł) 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w 
Olsztynie 
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RPO Wielkopolskie 2014-2020 

Typy projektów 
Rodzaj 

wsparcia 
Beneficjenci 

Wartości graniczne, 

charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy 
naborów w 2017 r. 

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

Działanie  1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski 
(alokacja UE na działanie 101 900 000 EUR) 

Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego 
zaplecza B+R w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach oraz tworzenie 
centrów B+R. 

Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych 
i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, po stworzenie linii 
demonstracyjnej. 

Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych 
wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności 
intelektualnej (w tym zakup wyników prac B+R). 

Dotacja Przedsiębiorstwa lub ich 
grupy; konsorcja  
przedsiębiorstw 
(wiodąca rola) i 
jednostek naukowych, 
uczelni lub organizacji 
pozarządowych 

Wartość projektu: 

 maksymalnie 25 000 000 zł 

Grudzień 2017 
(150 000 000 zł) 

Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego 

Poddziałanie 1.5.1 Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP 
(alokacja UE na poddziałanie w ramach instrumentów finansowych 120 000 000 EUR) 

Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP. 

Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych przez 
BGK. 

Instrumenty 
finansowe: 
pożyczka, 
poręczenie 

Beneficjent: podmiot 
wdrażający fundusz 
funduszy 
Grupa docelowa: mikro, 
małe i średnie 
przedsiębiorstwa 

 Mikropożyczka: 

 wartość: do 100 000 zł

 okres spłaty: 5 lat

Pożyczka rozwojowa: 

 wartość: od 100 000 zł do 500 000 zł 

 okres spłaty: do 7 lat

Oczekiwany wybór 
pośredników finansowych 
przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego  

Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu 
(alokacja UE na poddziałanie 140 380 000 EUR) 

Wsparcie wysoko innowacyjnych projektów (innowacje   procesowe, 
produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w środki trwałe oraz 
wartości niematerialne i prawne (nabycie praw patentowych, licencji, 
know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej) 

Dotacja MMŚP Wartość dofinansowania:  

 minimum 50 000 zł; 

 maksymalnie 5 000 000 zł 

Nie przewiduje się naboru 
w 2017 r. 

Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego 

Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej 
(alokacja UE na poddziałanie 16 620 000 EUR) 

Wsparcie przeznaczone na podnoszenie efektywności energetycznej w 
przedsiębiorstwach poprzez: 
- typ 1 – modyfikację procesów technologiczno-produkcyjnych pod kątem
efektywności energetycznej, w tym systemy zarządzania energią,
- typ 2 - kompleksową modernizację energochłonnych obiektów 
działalności przedsiębiorstw,
- typ 3 - inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych.

Dotacja MMŚP - 30 czerwca – 28 lipca 
2017 

(60 000 000 zł) 

Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego 
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RPO Zachodniopomorskie 2014-2020 

Typy projektów Rodzaj wsparcia Beneficjenci 
Wartości graniczne,  

charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy 
naborów w 2017 r. 

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw 
(alokacja UE na działanie 29 500 000 EUR) 

Małe projekty B+R - wsparcie w zakresie zakupu przez przedsiębiorstwo 
usług B+R w jednostce naukowej, związanych z opracowaniem nowego 
lub ulepszonego produktu/usługi/technologii produkcji bądź jego/jej 
przetestowanie 

Dotacja Przedsiębiorstwa (MŚP i duże) Wartość dofinansowania na 
realizację jednego lub kilku 
bonów w przedsiębiorstwie:  

 maksymalnie 50 000 zł 

3 lipca - 31 sierpnia 2017 
(1 793 335,68 zł) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa  
Zachodniopomorskiego 

Wsparcie projektów B+R przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do 
wdrożenia w działalności gospodarczej 

Dotacja Przedsiębiorstwa (MŚP i duże), 
partnerstwa naukowo-
przemysłowe, w których 
liderem jest przedsiębiorstwo 

Wartość wydatków kw.: 

 maksymalnie: 5 000 000 zł 

16 stycznia - 16 marca 2017 
(52 640 000 zł) 

2 stycznia - 2 marca 2018 
(52 000 000 zł) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa  
Zachodniopomorskiego 

Działanie 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach 
(alokacja UE na działanie 23 846 500 EUR) 

Wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach Dotacja Przedsiębiorstwa Wartość dofinansowania: 

 maksymalnie 5 000 000 zł 

2 stycznia – 2 marca 2018 
(25 000 000 zł) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Zachodniopomorskiego 

Wsparcie tworzenia i rozwoju wspólnej infrastruktury B+R dla 
przedsiębiorstw 

Dotacja IOB, grupy przedsiębiorstw, 
konsorcja naukowo-
przemysłowe 

Wartość dofinansowania: 

 maksymalnie 5 000 000 zł 

Nie przewiduje się naboru 
w 2017 r. 

 Urząd Marszałkowski 
Województwa  
Zachodniopomorskiego 

Działanie 1.4 Wdrażanie wyników prac B+R  
(alokacja UE na działanie 25 000 000 EUR) 

Wsparcie ukierunkowane na rynkowe zastosowanie przez MŚP 
wyników projektów B+R, w szczególności finansowanych w ramach 
działania 1.1 RPO WZ 2014–2020. Celem wsparcia będzie wdrożenie w 
przedsiębiorstwach innowacji produktowych bądź procesowych w 
oparciu o nowe, współtworzone przez przedsiębiorstwo rozwiązania 
technologiczne i innowacyjne. Wsparcie ukierunkowane na inwestycje 
w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne 
skutkujące wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań.  

Dotacja MMŚP Wartość wydatków kw.: 

 maksymalnie 10 000 000 zł 

31 października - 29 
grudnia 2017 

(42 000 000 zł) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa  
Zachodniopomorskiego 

Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji  
(alokacja UE na działanie 42 100 000 EUR) 

Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji 
produktowych, procesowych i nie technologicznych przez 
przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje we wskazanych 
specjalizacjach. Wsparcie zostanie ukierunkowane na wdrażanie 
innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w 
maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny i wartości niematerialne i 
prawne. 

Dotacja MMŚP Wartość dofinansowania: 

 maksymalnie 4 000 000 zł 

31 marca - 29 maja 2017 
(42 000 000 zł) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa  
Zachodniopomorskiego 
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Typy projektów Rodzaj wsparcia Beneficjenci 
Wartości graniczne,  

charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy 
naborów w 2017 r. 

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia 
(alokacja UE na działanie 30 000 000 EUR) 

Typ 1 - wsparcie inwestycji ukierunkowanych na stworzenie znacznej 
liczby trwałych miejsc pracy oraz podniesienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw działających na wskazanym obszarze - inwestycje 
przedsiębiorstw. 
Minimalna liczba miejsc pracy utworzona w wyniku realizacji projektu 
wspartego w ramach niniejszego działania - 10 etatów  
(przedsiębiorstwo będzie zobowiązane do utrzymania powstałych 
miejsc pracy przez min. 3 lata od dnia płatności końcowej) 

Dotacja MMŚP Wartość dofinansowania 
uzależniona od rzeczywiście 
utworzonej liczby miejsc 
pracy: 

 10 miejsc pracy -
maksymalnie 2 000 000 zł; 

 powyżej 10 miejsc pracy - do 
200 000 zł za każde kolejne 
miejsce pracy;

 maksymalnie 10 000 000 zł; 

30 czerwca – 31 lipca 2017 
(26 998 289,91 zł) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa  
Zachodniopomorskiego 

Typ 2 - wsparcie inwestycji ukierunkowanych na stworzenie znacznej 
liczby trwałych miejsc pracy oraz podniesienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw działających na wskazanym obszarze - wsparcie dla 
inwestorów. 
Minimalna liczba miejsc pracy utworzona w wyniku realizacji projektu 
wspartego w ramach niniejszego działania - 100 etatów 
(przedsiębiorstwo będzie zobowiązane do utrzymania powstałych 
miejsc pracy przez 5 lat od dnia płatności końcowej) 

Dotacja MMŚP Wartość dofinansowania: 

 maksymalnie 10 000 000 zł,
z możliwością zwiększenia 
do 15 000 000 zł 

Nie przewiduje się naboru 
w 2017 r 

Urząd Marszałkowski 
Województwa  
Zachodniopomorskiego 

Działanie 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego (SOM) 
(alokacja UE na działanie 5 000 000 EUR) 

Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji 
produktowych, procesowych i organizacyjnych przez MMŚP 
funkcjonujące na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 
Wsparcie ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych poprzez inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt 
produkcyjny i wartości niematerialne i prawne. Wsparcie wynikać musi 
z założeń odpowiedniej strategii ZIT. 

Dotacja Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa realizujące 
inwestycje na obszarze SOM 

- 2 marca - 5 maja 2017 

(19 000 000 zł) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa  
Zachodniopomorskiego 

Działanie 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) 
(alokacja UE na działanie 5 000 000 EUR) 

Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji 
produktowych, procesowych i organizacyjnych przez mikro, małe i 
średnie przedsiębiorstwa funkcjonujące na obszarze Koszalińsko-
Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Wsparcie 
ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych poprzez inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt 
produkcyjny i wartości niematerialne i prawne. Wsparcie wynikać musi 
z założeń odpowiedniej strategii ZIT. 

Dotacja Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa realizujące 
inwestycje na terenie KKBOF 

- 2 marca - 5 maja 2017 

(19 000 000 zł) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa  
Zachodniopomorskiego 
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Typy projektów Rodzaj wsparcia Beneficjenci 
Wartości graniczne,  

charakterystyka instrumentu 

Planowane terminy 
naborów w 2017 r. 

(przewidywana alokacja) 
Instytucja 

Działanie 1.9 Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe 
(alokacja UE na działanie w ramach instrumentów finansowych 72 900 000 EUR) 

Wsparcie poprzez instrumenty finansowe inwestycji w środki trwałe, 
wartości niematerialne i prawne, jak i kapitał obrotowy (pod 
warunkiem powiązania z działalnością inwestycyjną lub dalszą 
ekspansją przedsiębiorstwa). Wspierane będą także procesy 
informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, jak również stosowanie 
TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem końcowym (B2C).  

Wsparcie udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych przez 
BGK 

Instrumenty 
finansowe: 
poręczenie,  
mikropożyczka, 
pożyczka 
obrotowo-
inwestycyjna, 
pożyczka 
inwestycyjna, 
pożyczka na 
wdrożenia do 
praktyki 
gospodarczej 
wyników 
działalności B+R 

Beneficjent: Bank 
Gospodarstwa Krajowego  

Grupa docelowa: mikro, mali i 
średni przedsiębiorcy 

- Oczekiwany wybór 
pośredników finansowych 
przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

Instytucja Zarządzająca RPO WZ 
2014-2020 
Bank Gospodarstwa Krajowego 
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