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Informacja dotycząca możliwości pozyskania dotacji 

w ramach środków pomocowych Unii Europejskiej 

 

 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

 

Oś Priorytetowa I 

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa 

 

Działanie  1.1 

Projekty B+R przedsiębiorstw 

 

Poddziałanie 1.1.1  

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa 
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Termin naboru: 

 

Nabór przewidziano w dniach 3 sierpnia – 14 września 2020 r. 

Dla przedsiębiorców będących MŚP nabór odbędzie się w dniach 22 sierpnia – 14 września br. 

 

 

Typy projektów 

 

Projekt badawczo-rozwojowe, które wpisują się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną 

Specjalizację, tj. jeden z poniższych ogólnych tematów: 

▪ Zdrowe społeczeństwo, 

▪ Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa, 

▪ Zrównoważona energetyka 

(w tym inteligentne i energooszczędne budownictwo), 

▪ Surowce naturalne i gospodarka odpadami, 

▪ Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym), 

 

 

Koszty kwalifikowalne 

 

Projekt realizowany przez przedsiębiorcę będącego MŚP musi mieć koszty min. 1 mln zł. 

 

A. Koszty bezpośrednie: 

 

1) Wynagrodzenia 

2) Podwykonawstwo (nie może przekroczyć 60% kosztów), 

3) Pozostałe koszty bezpośrednie, w tym: 

▪ Koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych 

▪ Koszty budynków i gruntów 

▪ Inne koszty operacyjne 

 

B. Koszty pośrednie 

 

Koszty pośrednie ponoszone w związku z realizacją badań przemysłowych i prac rozwojowych 

projektu objętego pomocą są rozliczane metodą ryczałtową, jako procent od kosztów 
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bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.  

 

C. Koszty w ramach prac przedwdrożeniowych 

 

Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.  

 

▪ Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób zatrudnionych przy 

prowadzeniu prac przedwdrożeniowych, 

▪ Koszty podwykonawstwa: koszty usług doradczych lub równoważnych, np. testy, badanie 

rynku świadczonych w celu wykonywania prac przedwdrożeniowych w projekcie nie 

więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych prac przedwdrożeniowych  

▪ Pozostałe koszty bezpośrednie (koszty narzędzi i sprzętu, koszty budynków i gruntów, inne 

koszty operacyjne) 

▪ Koszty pośrednie  

 

 

Budżet i poziom dofinansowania 

 

Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe uzależniona proporcji badań i prac 

rozwojowych. W praktyce dofinansowanie wynosi: 

▪ dla mikro- oraz małego przedsiębiorstwa: około 70% 

▪ dla średniego przedsiębiorstwa: około 60% 

▪ dla dużego przedsiębiorstwa: około 50% 
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O firmie 

 

Od 11 lat skutecznie wspieramy naszych Klientów w procesie pozyskiwania środków na 

inwestycje, rozwój parków maszynowych, prace badawczo – rozwojowe i innowacje. Zaufało 

nam blisko 170 firm, dla których zrealizowaliśmy ponad 200 projektów o wartości przekraczającej 

300 000 000 PLN. 

 

Nadrzędną ideą przyświecającą naszym działaniom jest wspieranie celów biznesowych 

Klientów. Dzięki eksperckiej wiedzy pozyskujemy fundusze, które realnie odpowiadają potrzebom 

zleceniodawców, nie generują zbędnych kosztów i maksymalizują wpływ dotacji na rozwoju 

biznesu.  

 

Nasz zespół doświadczonych specjalistów wspiera Klientów na każdym etapie składania wniosku 

aplikacyjnego: od momentu przygotowania dokumentacji projektowej aż do rozliczenia 

projektu. Współpracujemy z jednostkami naukowymi, podmiotami opiniotwórczymi, rzecznikami 

patentowymi, centrami transferu technologii, doradcami finansowymi oraz inwestorami. Dzięki 

temu mamy pewność, że przygotowywane dokumenty aplikacyjne są na najwyższym poziomie.  

 

Posiadamy akredytację nr AKR/RPO/1.7/014/11 na doradztwo w zakresie pozyskiwania 

zewnętrznego finansowania na rozwój działalności oraz wprowadzanie przez przedsiębiorcę 

produktów na nowe rynki zagraniczne.  

 

Zapraszamy do zapoznania się ze zrealizowanymi przez nas projektami na: 

http://funduszeunijne.waw.pl/pozyskane-dotacje/ 

 

 

 

        Zapraszam do współpracy 

Andrzej Pałuba 
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