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Podziałanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój



Planowane konkursy 2019

• Konkurs ogólny
• Konkurs dedykowany miastom średnim
• Konkurs dedykowany programowi „Dostępność plus”

Alokacja zostanie wskazana w ogłoszeniach 30 sierpnia 2019 r.

Planowany nabór: 1-31 października 2019 r.  

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek



Kto może skorzystać?

Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy:

• mają zamknięty co najmniej jeden rok obrotowy

• w jednym z trzech ostatnich zamkniętych lat obrotowych mieli przychody na 
poziomie co najmniej 1 mln zł (średnia firma) lub 600 tys. zł (mikro i mała firma)

• posiadają wyniki prac B+R zrealizowanych samodzielnie, na ich zlecenie lub 
zakupionych



Przedmiot wsparcia

Konkurs ogólny, miasta średnie
Celem wdrożenia wyników prac B+R oraz efektem projektu musi być wprowadzenie na rynek 
nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub innowacyjnych 
procesów technologicznych. 

Dostępność Plus
Celem wdrożenia wyników prac B+R oraz efektem projektu musi być wprowadzenie na rynek 
nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). 

Do dofinansowania będą mogły być rekomendowane jedynie projekty o innowacyjności 
minimum na skalę kraju.



Wydatki bezpośrednio związane z wdrożeniem wyników B+R, w tym:

• Inwestycyjne: nieruchomości w tym grunt (bez lokali mieszkalnych), inne środki trwałe, 
roboty i materiały budowlane, wartości niematerialne i prawne

• Raty spłat kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz raty spłat kapitału 
środków trwałych

• Koszty eksperymentalnych prac rozwojowych niezbędnych do wdrożenia wyników badań,

• Doradztwo

• Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia

Koszty kwalifikowalne 



Dopuszczalna wartość kosztów kwalifikowalnych

• Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowalnych projektu: 50 mln EUR

• Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 1 mln zł

• Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych - prace rozwojowe: 1 mln zł

• Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych - doradztwo: 1 mln zł



Dofinansowanie

• Część badawcza maksymalnie: 45% i jednocześnie nie więcej niż 450 tys. zł

• Część doradcza maksymalnie: 50% i jednocześnie nie więcej niż 500 tys. zł

• Część inwestycyjna: mapa pomocy regionalnej (od 20% do 70%), województwo 
kujawsko-pomorskie - 35% i dodatkowo 20% dla mikro i małych albo 
o 10% dla średnich przedsiębiorców

• Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki wypłacanej na rzecz MSP: 
mapa pomocy regionalnej (od 20% do 70%)

• Nie określono limitu kwotowego maksymalnej dotacji na cały projekt, ograniczenie 
kwotowe wynika teraz wyłącznie z limitu % zgodnie z mapą pomocy regionalnej oraz 
ograniczenia maksymalnego budżetu projektu (koszty kwalifikowalne tj. 50 mln EUR)



Mapa pomocy regionalnej 2014-2022 

Maksymalna wysokość pomocy regionalnej 
podwyższona o 20% dla mikro i małych albo 
o 10% dla średnich firm
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Wsparcia nie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem jest rozwiązanie 
wpisujące się w działalności wykluczone z możliwości uzyskania pomocy 
publicznej, o których mowa w:
• § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez PARP pomocy 

finansowej w ramach POIR 2014-2020

• art. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

• art. 13 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, tj. m. in. działalność w sektorze 
wytwarzania i dystrybucji energii oraz na związaną z tym infrastrukturę

• art. 3 ust Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1301/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” 
oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006

Wykluczenia
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Procedowana nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej 
w ramach POIR 2014-2020

Zmiany przewidują:
• dopuszczenie możliwości udzielania pomocy w zakresie odnawialnych źródeł energii
• dopuszczenie możliwości udzielania pomocy w zakresie recyclingu
• zniesienie limitu na prace i roboty budowlane

Planowane zmiany umożliwią realizację projektów z zakresu zielonych technologii w ramach 
działania Badania na rynek.  Udzielanie wsparcia na zmienionych zasadach będzie możliwe w 
zależności od terminu wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia.



Dziękuję za uwagę

Infolinia PARP 

info@parp.gov.pl

22 574 07 07, 0 801 332 202
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