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Wsparcie na projekty B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 
Działanie Rodzaje kwalifikowanych 

projektów 

Beneficjenci Poziom wsparcia Planowany termin naboru 

RPO Dolnośląskie 

Działanie 1.2 

Schemat A 

Wsparcie dla przedsiębiorstw 

chcących rozpocząć lub rozwinąć 

działalność B+R: 

a) wydatki przedsiębiorstw w 

obszarze badań przemysłowych i 

eksperymentalnych prac 

rozwojowych 

b) zakup i dostosowanie do 

wdrożenia wyników prac B+R oraz 

praw własności intelektualnej 

(m.in. patentów, licencji, know-

how lub innej nieopatentowanej 

wiedzy technicznej) 

• przedsiębiorcy 

• konsorcja przedsiębiorstw z 

jednostkami naukowymi, 

uczelniami/szkołami wyższymi 

lub podmiotami leczniczymi, 

bądź ze spółkami celowymi 

tworzonymi przez te 

podmioty; 

 • konsorcja przedsiębiorstw z 

IOB, w tym z organizacjami 

pozarządowymi 

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 

min. 100 tys. PLN, maks. 4,3 mln PLN 

 

Intensywność pomocy: do 80% kosztów 

kwalifikowalnych w przypadku badań 

przemysłowych, do 60% kosztów 

kwalifikowalnych w przypadku 

eksperymentalnych prac rozwojowych 

Nabór: od 29.05.2016 

Budżet: 86,6 mln PLN 

RPO Kujawsko-pomorskie 

Brak naborów w 2017 r. w ramach poddziałania 1.2.1. 

RPO Lubelskie 
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Działanie 1.2 

Badania celowe 

Przeprowadzenie badań 

przemysłowych lub 

eksperymentalnych prac 

rozwojowych (do etapu pierwszej 

produkcji) służących opracowaniu 

nowego lub znacząco 

udoskonalonego produktu (wyrobu 

lub usługi) lub procesu 

przedsiębiorstwa Wartość wydatków kwalifikowalnych 

projektu: min. 80 tys. PLN, max. 5 mln 

PLN 

Kwota wsparcia: min. 20 tys. PLN, maks. 

3 mln PLN 

 

Intensywność pomocy: do 80% kosztów 

kwalifikowalnych w przypadku badań 

przemysłowych, do 60% kosztów 

kwalifikowalnych w przypadku 

eksperymentalnych prac rozwojowych 

Planowany nabór: od 

maja 2017 r. 

Budżet: 29,0 mln PLN 

RPO Lubuskie 

Nabór wniosków w ramach działania 1.1 nie jest planowany. 

RPO Łódzkie 

Poddziałanie I.2.2 

Projekty B+R 

przedsiębiorstw 

Przeprowadzenie badań 

przemysłowych lub 

eksperymentalnych prac 

rozwojowych (do etapu pierwszej 

produkcji) służących opracowaniu 

nowego lub znacząco 

udoskonalonego produktu (wyrobu 

lub usługi) lub procesu 

Przedsiębiorcy, konsorcja 

przedsiębiorstw 

Maksymalna wartość wydatków 

kwalifikowalnych: 5,0 mln PLN 

Intensywność pomocy: do 80% kosztów 

kwalifikowalnych w przypadku badań 

przemysłowych, do 60% kosztów 

kwalifikowalnych w przypadku 

eksperymentalnych prac rozwojowych 

Planowany nabór: III 

kwartał 2017 

Budżet: 65,0 mln PLN 

RPO Małopolskie 
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Poddziałanie 1.2.1 

Projekty badawczo-

rozwojowe 

przedsiębiorstw 

A. badania przemysłowe i prace 

rozwojowe 

B. prace rozwojowe związane z 

wytworzeniem instalacji 

pilotażowej / demonstracyjnej 

Przedsiębiorstwa, konsorcja 

przedsiębiorstw 

Wartość wydatków kwalifikowanych: 

min. 100 tys. PLN, maks. 25 mln PLN 

 

Intensywność pomocy: do 80% kosztów 

kwalifikowalnych w przypadku badań 

przemysłowych, do 60% kosztów 

kwalifikowalnych w przypadku 

eksperymentalnych prac rozwojowych 

Planowany nabór: od 

31.03.2017 do 31.08.2017 

Budżet: 173,2 mln PLN 

RPO Mazowieckie 

Działanie 1.2. 

Działalność 

badawczo - 

rozwojowa 

przedsiębiorstw: 

projekty badawczo-

rozwojowe 

Projekty badawczo-rozwojowe 

obejmujące fazę badań 

przemysłowych oraz prac 

rozwojowych, kończąc na tzw. 

pierwszej produkcji 

Przedsiębiorstwa, konsorcja 

przedsiębiorstw, posiadające 

doświadczenie w realizacji prac 

B+R 

Maksymalna wartość wydatków 

kwalifikowalnych: 5 mln PLN 

 

Intensywność pomocy: do 80% kosztów 

kwalifikowalnych w przypadku badań 

przemysłowych, do 60% kosztów 

kwalifikowalnych w przypadku 

eksperymentalnych prac rozwojowych 

Nabór: maj 2017 

Budżet: 43,3 mln PLN 

Działanie 1.2. 

Działalność 

badawczo - 

rozwojowa 

przedsiębiorstw: 

proces 

Projekty badawczo-rozwojowe 

przedsiębiorstw w obszarach 

innych niż inteligentne 

specjalizacje regionu, z 

wyłączeniem przedsięwzięć 

Przedsiębiorstwa, konsorcja 

przedsiębiorstw 

Maksymalna wartość wydatków 

kwalifikowalnych: 5 mln PLN 

 

Intensywność pomocy: do 80% kosztów 

kwalifikowalnych w przypadku badań 

przemysłowych, do 60% kosztów 

Nabór: październik 2017 

Budżet: 21,7 mln PLN 
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eksperymentowania i 

poszukiwania nisz 

rozwojowych i 

innowacyjnych 

mających na celu rozwój istniejącej 

technologii 

kwalifikowalnych w przypadku 

eksperymentalnych prac rozwojowych 

 

RPO Opolskie 

Działanie 1.1 

Innowacje w 

przedsiębiorstwach 

M.in. finansowanie procesu 

powstawania innowacji (od 

pomysłu do rynku) lub jego 

wybranych elementów tj.: 

- badań naukowych i 

przemysłowych, 

- prac rozwojowych (w tym etap 

prac demonstracyjnych), 

- linii pilotażowych, 

- działań w zakresie wczesnej 

walidacji produktów, 

- zaawansowanych zdolności 

produkcyjnych, 

- pierwszej produkcji. 

Przedsiębiorstwa, w szczególności 

MŚP 

Intensywność pomocy: do 80% kosztów 

kwalifikowalnych w przypadku badań 

przemysłowych, do 60% kosztów 

kwalifikowalnych w przypadku 

eksperymentalnych prac rozwojowych 

Planowany nabór: II 

kwartał 2017 r. 

Budżet: 46,8 mln PLN 

RPO Podkarpackie 

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.2 na projekty B+R nie jest planowany. 

RPO Podlaskie 
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Poddziałanie 1.2.1 

Wspieranie transferu 

wiedzy, innowacji, 

technologii i 

komercjalizacji 

wyników B+R oraz 

rozwój działalności 

B+R w 

przedsiębiorstwach 

M.in. prowadzenie przez 

przedsiębiorstwo prac B+R 

ukierunkowanych na wdrożenie 

(badania przemysłowe lub 

eksperymentalne prace 

rozwojowe) 

Przedsiębiorstwa (w szczególności 

MŚP), konsorcja przedsiębiorstw 

Wartość wydatków kwalifikowanych: 

min. 20 tys. PLN, maks. 5 mln PLN 

 

Intensywność pomocy: do 80% kosztów 

kwalifikowalnych w przypadku badań 

przemysłowych, do 60% kosztów 

kwalifikowalnych w przypadku 

eksperymentalnych prac rozwojowych 

Planowany nabór: 

wrzesień 2017 r. 

Budżet: 75 mln PLN 

RPO Pomorskie 

Poddziałanie 1.1.1. 

Ekspansja przez 

innowacje - wsparcie 

dotacyjne 

M.in.: 

- realizacja przez przedsiębiorstwa 

badań przemysłowych i prac 

rozwojowych, w tym 

przygotowanie prototypów 

doświadczalnych, tworzenie linii 

demonstracyjnych i pilotażowych, 

walidacji oraz uruchomienie 

pierwszej produkcji 

- zakup przez przedsiębiorstwa i 

dostosowanie do wdrożenia 

wyników prac B+R oraz praw do 

własności intelektualnej, w tym 

Przedsiębiorstwa, konsorcja z 

udziałem przedsiębiorstw 

Intensywność pomocy: do 80% kosztów 

kwalifikowalnych w przypadku badań 

przemysłowych, do 60% kosztów 

kwalifikowalnych w przypadku 

eksperymentalnych prac rozwojowych 

Planowany nabór: III 

kwartał  2017 r. 

Budżet: 23,7 mln EUR 
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patentów, licencji, know-how lub 

innej nieopatentowanej wiedzy 

technicznej związanej z wdrażanym 

produktem lub usługą 

RPO Śląskie 

Działanie 1.2 

Badania, rozwój i 

innowacje w 

przedsiębiorstwach 

M.in. wsparcie prac B+R w 

przedsiębiorstwach 

Przedsiębiorstwa, konsorcja z 

udziałem przedsiębiorstw 

Maksymalna wartość wydatków 

kwalifikowanych: 5 mln PLN 

Minimalna kwota dotacji: 200 tys. PLN 

 

Intensywność pomocy: do 80% kosztów 

kwalifikowalnych w przypadku badań 

przemysłowych, do 60% kosztów 

kwalifikowalnych w przypadku 

eksperymentalnych prac rozwojowych 

Planowany nabór: od 

marca/kwietnia 2017 r. 

Budżet: 271,6 mln PLN 

RPO Świętokrzyskie 

Działanie 1.2 

Badania i rozwój w 

sektorze 

świętokrzyskiej 

przedsiębiorczości 

M.in. projekty badawcze 

przedsiębiorstw służące 

opracowaniu nowych lub istotnie 

ulepszonych produktów i procesów 

produkcyjnych (innowacje 

produktowe, procesowe) tj. 

realizowanie badań 

przemysłowych i prac 

Przedsiębiorstwa, konsorcja z 

udziałem przedsiębiorstw 

Maksymalna wartość wydatków 

kwalifikowalnych: 5 mln PLN  

 

Intensywność pomocy: do 80% kosztów 

kwalifikowalnych w przypadku badań 

przemysłowych, do 60% kosztów 

kwalifikowalnych w przypadku 

eksperymentalnych prac rozwojowych 

Planowany nabór: II 

kwartał 2017 r. 

Budżet: 100,0 mln PLN 
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rozwojowych albo prac 

rozwojowych obejmujące 

dofinansowanie wydatków do 

momentu stworzenia prototypu i 

jego pierwszej produkcji 

RPO Warmińsko-mazurskie 

Poddziałanie 1.2.1 

Działalność B+R 

przedsiębiorstw 

M.in. prowadzenie 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 wykorzystywanej do 

prowadzenia rynkowo 

zorientowanej działalności 

badawczo-rozwojowej (np. 

inwestycje w linie pilotażowe, 

urządzenia i sprzęt niezbędny do 

fazy demonstracji, walidacji, 

testowania jako element 

większego projektu B+R) 

Przedsiębiorstwa, grupy 

przedsiębiorstw, konsorcja z 

udziałem przedsiębiorstw 

Maksymalna wartość wydatków 

kwalifikowalnych: 1 mln PLN (projekty 

mikro i małych firm), 3 mln PLN (projekty 

średnich firm), 5 mln PLN (projekty 

dużych firm) 

 

Intensywność pomocy: do 80% kosztów 

kwalifikowalnych w przypadku badań 

przemysłowych, do 60% kosztów 

kwalifikowalnych w przypadku 

eksperymentalnych prac rozwojowych 

Planowane nabory: 

 1 nabór: od 

31.03.2017 do 

21.04.2017 (budżet: 

10,8 mln PLN) 

 2 nabór: wrzesień 

2017 r. (budżet: 10,8 

mln PLN) 
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RPO Wielkopolskie 

Działanie 1.2 

Wzmocnienie 

potencjału 

innowacyjnego 

przedsiębiorstw 

Wielkopolski 

M.in.: 

- 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) 

Przedsiębiorstwa, grupy 

przedsiębiorstw, konsorcja z 

udziałem przedsiębiorstw 

Maksymalna wartość projektu: 25 mln 

PLN 

 

Intensywność pomocy: do 80% kosztów 

kwalifikowalnych w przypadku badań 

przemysłowych, do 60% kosztów 

kwalifikowalnych w przypadku 

eksperymentalnych prac rozwojowych 

Planowany nabór: IV 

kwartał 2016 r. 

Budżet: 150,0 mln PLN 

RPO Zachodniopomorskie 

Działanie 1.1 

Projekty badawczo-

rozwojowe 

przedsiębiorstw: 

małe projekty B+R 

Projekty badawczo-rozwojowe 

przedsiębiorstw realizowane w 

ramach pomocy de minimis 

Przedsiębiorstwa Intensywność pomocy: do 85% (pomoc 

de minimis) 

Maksymalna kwota wsparcia: 200 tys. 

EUR 

Planowany nabór: od 

03.07.2017 do 31.08.2017 

Budżet: 1,0 mln PLN 

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe 

przedsiębiorstw wraz z 

Przedsiębiorstwa, partnerstwa 

naukowo-przemysłowe 

Maksymalna wartość projektu: 5 mln PLN 

 

Planowany nabór: od 

16.01.2017 do 16.03.2017 

Budżet: 52 mln PLN 
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Projekty badawczo-

rozwojowe 

przedsiębiorstw 

przygotowaniem do wdrożenia w 

działalności gospodarczej 

Intensywność pomocy: do 80% kosztów 

kwalifikowalnych w przypadku badań 

przemysłowych, do 60% kosztów 

kwalifikowalnych w przypadku 

eksperymentalnych prac rozwojowych 

 
 

 

 

 

 

 


