Zestawienie wsparcia na wdrożenia innowacji w ramach PO IR
dz.2.3.1 PO IR
Beneficjent

Zakres

dz.3.2.1 PO IR (III-IV konkurs)

 MSP prowadzący działalność na terenie RP

Zakup usługi proinnowacyjnej od akredytowanych IOB w celu wdrożenia
innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w
przedsiębiorstwie Wnioskodawcy (tj wprowadzenia na rynek nowej technologii dla
nowego/znacząco ulepszonego produktu/procesu/usługi), w tym:
 usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art.2 pkt.94 Rozp.KE
651/2014 - oznaczających doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu
wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania
z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone albo
 usług wsparcia innowacji w rozumieniu art.2 pkt.95 Rozp.KE 651/2014 oznaczających udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów
bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację
jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów, procesów i usług

dz.3.2.2 PO IR

 MSP prowadzący działalność na terenie RP, w tym:

 MSP prowadzący działalność na terenie RP

 miał przychody ze sprzed.w co najmniej jednym roku obrotowym
(12 m-cy) w okresie 3 lat przed złoż.WoD
≥ 1 mln PLN – w przypadku ŚREDNICH przedsięb.
≥ 600 tys. PLN– w przypadku MIKRO-/MAŁYCH (ZMIANA)
 projekt zlokalizowany na terenie miast średnich (NOWOŚĆ)
Wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez
wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do
wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych
produktów (wyrobów lub usług)

Wdrożenie własnej/zakupionej nowej technologii oraz
uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub
znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług, w
stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium RP

Ocena innowacyjności nowego produktu (NP.) z punktu widzenia
możliwości rozwoju branży. Opis NP musi zawierać porównanie
nowych cech i funkcjonalności w stosunku do innych znanych
rozwiązań w branży.

Ocena poziomu innowacyjności NT z punktu widzenia danej
branży. Opis NT musi zawierać porównanie cech,
paramentów lub funkcjonalności do porównania w stosunku
do innych znanych rozwiązań w branży.

Rozwiązanie (wyniki prac B+R) do wdrożenia muszą mieć:
 ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy lub
 zgłoszenie do ochrony patentowej lub do objęcia ochroną w postaci
prawa ochronnego na wzór użytkowych
(do WoD wymagane jest sprawozdanie o stanie techniki potw.
że we wszystkich kategoriach uzyskano ocenę „A”)

Nowa technologia (NT) musi mieć postać:
 prawa własności przemysłowej (patentu, zgł.patentowego,
wzoru użytkowego)
 wyników prac rozwojowych lub wyników b.przemysłowych
 nieopatentowanej wiedzy technicznej

Koszty realizacji inwestycji dot. wdrożenia innowacji
Nowa technologia (NT) musi mieć postać:
 prawa własności przemysłowej (patentu, zgł. patentowego, wzoru użytkowego)
 wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych
 nieopatentowanej wiedzy technicznej
Akredytowane IOB: https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-

przedsiebiorczosci/innowacyjnosc/akredytacja-osrodkow-innowacji-swiadczacych-uslugiproinnowacyjne/#Akredytowane ośrodki innowacji

Innowacja

 poziom: co najmniej przedsiębiorstwa
 innowacja
technologiczna
dot.
wdrożenia
(organizacyjna, marketingowa poza punktacją)

Okres realizacji

 czas realizacji: max 36 m-cy (3 lata)
 rozpoczęcie po złożeniu WoD, nie później niż w ciągu 3 m-cy od terminu w UoD
– nie później niż 30.09.18.
 zakończenie nie później niż do 31.12.23

Kwota k.k.

Usługi proinnowacyjne
min 50 tys PLN
max 500 tys PLN (ZMIANA)
(usługi doradcze w zakresie innowacji
oraz usługi wsparcia innowacji)

Poziom
dofinansowania

Usługi proinnowacyjne
(k.up)
 max 70% k.k. – gdy całkowita
pomoc na usługi proinnowacyjne
≤200 tys EUR w dowolnym 3-letnim
okresie –BRAK pomcy de minimis
 max 50% kk – dla pozostałych
podmiotów

N/U

procesu,

produktu

Regionalna pomoc inwestycyjna
(NOWOŚĆ)

min.100 tys PLN
max 1mln PLN
(na wdrożenia innowacji technologicznej)
≤200% kosztów proinnowacyjnych

 poziom: co najmniej kraju (RP)
 innowacja produktowa

 poziom: co najmniej kraju (RP)
 innowacja
technologiczna
do
wdrożenia
nowego/znacząco ulepszonego produktu, procesu/usługi

 czas realizacji: max 30 m-cy od podpisania UoD, (ZMIANA)
 rozpoczęcie po złożeniu WoD, nie później niż w ciągu 3 m-cy od
terminu w UoD - nie później niż 30.09.18 (NOWOŚĆ)
 zakończenie do 31.12.23.

 czas realizacji BRAK ograniczeń długości czasu realizacji
 rozpoczęcie po złożeniu WoD, nie później niż w ciągu
3 m-cy od terminu w UoD.
 zakończenie max do 31.12.23

Regionalna pomoc inwestycyjna
min.5 mln PLN – dla MIKRO-/M (ZMIANA)
min 10 mln PLN – dla Ś
max 50 mln EUR, w tym:

Regionalna pomoc inwestycyjna
max 50 mln EUR

 max 1 mln PLN – na prace rozwojowe
 max 1 mln PLN – na usługi doradcze

Regionalna pomoc inwestycyjna

Regionalna pomoc inwestycyjna wg mpr

Regionalna pomoc inwestycyjna wg mpr

(NOWOŚĆ)

 min.25% / 20% k.k. - od 1.01.18
 max 70% k.k inwestycji
koszty nabycia / leasingu nieruchomości - max 10%kk
koszty nabycia / leasingu nieruchomości i koszty robót i materiałów
budowlanych- max 20% kk i ≤ 5 mln PLN

 min.25% / 20% k.k. - od 1.01.18
 max 70% k.k inwestycji
koszty nabycia / leasingu nieruchomości - max 10%kk

Pomoc na usługi doradcze

Pomoc na usługi doradcze

Pomoc na prace rozwojowe

max 50% k.u.d.
(studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne)

wg mpr

 min.25% / 20% k.k. - od 1.01.18
 max 70% k.k inwestycji

max 50% k.u.d. (studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty tech.)
 max 45% k.k. – dla MIKRO-/M
 max 35% k.k. – dla Ś

Kwota dotacji

Usługi proinnowacyjne
 przy intensywności 70% k.up
35 tys PLN - 350 tys PLN

 przy intensywności 50% k.up
25 tys PLN - 250 tys PLN

Pomoc de minimis (na zabezpieczanie zaliczki)
 m.p.r. – intensywność tożsama z reg. pomocą inwestycyjną
Regionalna pomoc inwestycyjna

Regionalna pomoc inwestycyjna

(NOWOŚĆ)

max 20 mln PLN, w tym:

max 6 mln PLN

25 tys PLN/20 tys PLN – 70 tys PLN




Regionalna pomoc inwestycyjna
 przy min. 100 tys PLN k.inwest.
 przy max 1 mln PLN k.inwest.

Forma płatności

250 tys PLN/200 tys PLN–700 tys PLN
refundacja/zaliczka (zal max do 40% kwoty dotacji)
 rozliczenie min.70% transzy zaliczki w ciągu 3 m-cy

Nabór

10.08.17 – 28.02.18 (do g. 16:00) – do PARP
http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-2-3-1-proinnowacyjne-uslugiiob-dla-msp-2017r

Opracowanie własne E. Bojańczyk, WUE: na podstawie dokumentacji konkursów; W-wa 11.08.17

max 450 tys. PLN – na prace rozwojowe
max 500 tys. PLN – na usługi doradcze

refundacja/zaliczka (zal max do 40% kwoty dotacji)
 rozliczenie min.70% transzy zaliczki w ciągu 6 m-cy (ZMIANA)
 wymagane dodatkowe zabezp. dla zaliczek – pomoc de minimis
5.09.17 – 28.02.18 (do g. 16:00) – do PARP
III
konkurs:
http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1badania-na-rynek-iii-nabor-2017-ogolny
IV
konkurs:
http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1badania-na-rynek-iv-nabor-2017-miasta-srednie

refundacja (PREMIA TECHNOLOGICYNA na spł.kapit.KT)
pł. pośrednie max do 95% dotacji po real. min.25% k.k

IV kw’17 / I kw’18 (do potw?) - do BGK

