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Informacja dotycząca możliwości pozyskania dotacji 

w ramach środków pomocowych Unii Europejskiej 

 

w ramach 

 

Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 

 

OŚ PRIORYTETOWA III 

 

PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA 

 

Działanie 3.4 

Rozwój i konkurencyjność małopolskich mśp 

 

Poddziałanie 3.4.3 

Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju 
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Termin: 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie przewidywany jest na kwiecień 2018 r. 

 

Typy projektów: 

 

� wdrożenia wyników prac B+R przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce  

 

W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia MŚP działających na rynku 
nie dłużej niż 24 m-ce, z zakresu:  

1. wykorzystania wyników prac B+R do wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów 
lub usług, tj. w szczególności uruchomienia pierwszej produkcji lub rozpoczęcia świadczenia 

usług, opartych na wynikach prac B+R. Beneficjent musi legitymować się uregulowanymi 
kwestiami z zakresu ochrony praw własności przemysłowej w odniesieniu do wdrażanych 

wyników prac B+R. 

 

W tym zakresie wspierane będą:  

• projekty innowacyjne, polegające na pierwszym wdrożeniu wyników prac B+R, 

opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo-rozwojowej projektu, przy wsparciu 
środków z osi 1 RPO WM,  

• projekty innowacyjne, polegające na pierwszym wdrożeniu wyników prac B+R, 
opracowanych w ramach własnej działalności B+R, finansowanej ze środków własnych lub 

zewnętrznych (poza wsparciem z osi 1 RPO WM) bądź też pierwszym wdrożeniu wyników 
prac B+R nabytych przez przedsiębiorstwo.  

 

Beneficjenci: 

 

� mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku nie dłużej niż 24 m-ce 

 

Intensywność wsparcia: 

 

• 55% - mikro i małe przedsiębiorstwa 

• 45% - średnie przedsiębiorstwa 

 

Alokacja: 23 337 600,00 zł 

 

� maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 10 000 000 PLN  


