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Informacja dotycząca możliwości pozyskania dotacji 

w ramach środków pomocowych Unii Europejskiej 

 

w ramach 

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014 - 2020  

 

Oś Priorytetowa I 

 

Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce 

 

Działanie 1.2 

 

Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw  
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Typy projektu: 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.  

 

Warunkiem wsparcia infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwa jest przedstawienie 

planów dotyczących prac B+R.  

Przedsięwzięcia w ramach wyżej wymienionych typów projektów (1-3) będą mogły uzyskać 

wsparcie jedynie w przypadku zgodności z obszarami inteligentnej specjalizacji regionu 

określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.  

 

Projekty muszą być zgodne z Regionalną Strategią Innowacji dla Mazowsza 

(www.funduszedlamazowsza.eu/g2/oryginal/2015_05/adaa62076700e6b6998d5bcba5c6b2c5.p

df) i wpisywać się w ideę co najmniej jednego z obszarów specjalizacji regionalnej Mazowsza, tj.: 

o Bezpieczna żywność 

o Inteligentne systemy zarządzania 

o Nowoczesne usługi dla biznesu 

o Wysoka jakość życia 

 

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw (w zależności od regionu) 

• 30% mała firma, 20% średnia firma, 10% duża firma – Powiat m.st. Warszawa, powiat 

warszawski 

• 40% mała firma, 30% średnia firma, 20% duża firma – Podregion Warszawski Zachodni 

(powiaty – grodziski, grójecki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, 

żyrardowski) 

• 55% mała firma, 45% średnia firma, 35% duża firma - pozostałe regiony  

 

Przewidywany termin konkursu 

Wrzesień 2018r. – rozpoczęcie naboru wniosków  

 

Koszty kwalifikowalne: 

-  zakup nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej (nie więcej niż 10% projektu) 

- prace budowalne i materiały budowlane (nie więcej niż 50% projektu; łącznie z zakupem 

gruntu) 

-  zakup środków trwałych (bez kosztów dostawy i montażu) minimum 50% kosztów projektu 

-  zakup wartości niematerialnych i prawnych 


