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HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW W RAMACH WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH (PO IR i PROW) w 2017r 

 PO IR 2014-20 ogłoszenie nabór budżet gdzie? kto? ile dotacji? na co? 
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Wsparcie na prowadzenie prac B+R 

Szybka ścieżka  
dz.1.1.1 PO IR 

1.02.17 1.03-30.06.17 
(konkurs I-MSP i konkurs II-D) 

1 mld PLN (MSP) 

400 mln (D) 

NCBiR 

MSP/D 

max 20 mln EUR 
(badania przemysłowe) 

max 15 mln EUR 
(prace rozwojowe) 

badania przemysłowe – uzyskanie 
nowej wiedzy w opracowaniu nowych 

lub znacząco ulepszonych produktów, 

procesów, usług 

prace rozwojowe 

 – łączenie i wykorzystanie dostępnej 
wiedzy, instalacje pilotażowe, 

demonstracje budowanie prototypów. 

Wynikiem prac m być nowy produkt, 

technologia, usługa gotowa do 
komercjalizacji. 

Badania mają doprowadzić do uzyskania 

innowacji min. na skalę RP, a wyniki 

B+R muszą być wdrożone do produkcji 
w okresie do 3 lat od zakończenia 

realizacji projektu 

28.04.17 1.06-30.08.17 
(konkurs III – małe projekty) 

150 mln PLN  

MSP 
w regionach 

słabiej 

rozwiniętych 

15.05.17 
19.06-29.12.17 

(konkurs IV  
– Seal of Excellence) 

50 mln PLN  

MSP 
z certyf Seal of 

Excellence 

1.09.17 1.03-30.06.17 
konkurs V-MSP i konkurs VI-D 

1 mld PLN (MSP) 

350 mln (D) 

MSP/D 

Bon na innowacje dla MSP 
dz.2.3.2 PO IR 

5.05.16 6.06.16-30.01.17 62,5 mln PLN 

PARP MSP 

48 tys -320 tys PLN 
(mikro-/małe) 

42 tys -280 tys PLN 
(średnie) 

zakup usługi na opracowanie nowego 

produktu/usług, projektu wzorniczego, 

nowej technologii produkcji. Możliwość 

włączenia w proces tworzenia nowych 

produktów/usług użytkowników 
końcowych w celu zbadania 

projektowanych innowacji przez rynek 
8.05.17 8.06.17-8.02.18 65 mln PLN 

Sektorowe programy B+R (duże przedsięwzięcia B+R istotne dla rozwoju sektora/branży. Podstawa do ew wyłonienia inteligentnych specjalizacji) 
INNOCHEM (dz.1.2)  10.01.17 1.03-28.04.17 180 mln PLN 

NCBiR MSP / D 

max 20 mln EUR 
(badania przemysłowe) 

max 15 mln EUR 
(prace rozwojowe) 

chemia 

INNONEUROPHARM (dz.1.2) 20.01.17 22.02-7.04.17 190 mln PLN farmacja 

INNOWACYJNY RECYCLING (dz.1.2) 25.01.17 28.02-21.05.17 90 mln PLN 
recycling surowców mineralnych i 

drewna 

WOOD INN (dz.1.2) 10.02.17 14.03-26.05.17 120 mln PLN sektora leśno-drzewny i meblarski 
GAMEINN (dz.1.2) 3.04.17 5.05-6.07.17 100 mln PLN produkcja gier wideo 

PBSE (dz.1.2) 1.08.17 2.10-1.12.17 120 mln PLN sektor elektroenergetyczny 

INNOSBZ (dz.1.2) 16.08.17 16.10-18.12.17 50 mln PLN systemy bezzałogowe 

INNOSTAL (dz.1.2)  7.08.17 9.10-8.12.17 95 mln PLN sektor stalowy 

IUSER (dz.1.2) IV kw’17 IV kw’17-I kw’18 150 mln PLN 
elektronika, teleinformatyka, techniki 

informacyjne 

Centra Badawczo-Rozwojowe 

Wsparcie inwestycji w 
infrastrukturę B+R 
przedsiębiorstw 
dz.2.1 PO IR 

3.04.17 8.05-7.07.17 900 mln PLN MR MSP/D 

max 15 mln EUR 
(prace rozwojowe) 

m.p.r (na inwestycje) 

zakup niezbędnej infrastruktury, 
aparatury, sprzętu, technologii do 
prowadzenia prac B+R (zakres musi 

wynikać z agendy badawczej) 

Ochrona własności przemysłowej 

Wsparcie na ochronę 

własności przemysłowej 
dz.2.3.4 PO IR 

15.06.16 18.07.16-20.01.17 50 mln PLN 

PARP MSP 5 tys -500 tys PLN  

wsparcie na uzyskanie prawa własności 
przemysłowej oraz realizację ochrony 

(unieważnienie lub stwierdzenie 

wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego 

na wzór użytkowy, prawa z rejestracji 
wzoru przemysłowego) 

11.04.17 16.05 – 28.12.17 50 mln PLN 

Wsparcie MSP w dostępie do rynku kapitałowego 

4-Stock 
dz.3.5.1 PO IR 

20.10.16 21.11.16-20.11.17 14,34 mln PLN PARP MSP 

do 50% kosztów usług 
doradczych 

max kwota dotacji 

uzależniona od wyboru 

rynku kapitałowego oraz 
skutecznego pozyskania 

środków 

finansowanie usług doradczych i analiz 

rynkowych do pozyskania kapitału o 

charakterze udziałowym na rynku 
kapitałowym (GPW, New Connect, 

zagraniczne rynki regulowane) oraz 

dłużnym(emisja obligacji na Catalyst) 
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Nowe inwestycje - wdrożenie innowacji 

Badanie na rynek 
dz.3.2.1 PO IR 

8.02.17 13.03-26.04.17 
750 mln PLN 

50 mln PLN 

(elektromobilność) 

PARP 

MSP / 
MSP 

elektrom 

max 20 mln PLN 

wdrożenie wyników prac B+R 

(własnych/zleconych, zakupionych) 
niezbędnych do wprowadzenia 

nowych lub znacząco ulepszonych 

produktów w odniesieniu do nowych 

cech, funkcjonalności min. na skalę RP 
(premiowane projekty wykraczające 

poza innowację krajową). 
2.08.17 

5.09.17-28.02.18 
konkurs podzielony na etapy 

750 mln PLN MSP 

5.09.17-28.02.18 
konkurs dedykowany średnim 

miastom 
400 mln PLN 

MSP 
ze średnich 

miast? 

Kredyt na innowacje 
technologiczne 
dz.3.2.2 PO IR 

16.01.17 20.02-6.04.17 400 mln PLN BGK MSP max 6 mln PLN 

wdrożenie nowej technologii 
(własnej/zakupionej) niezbędnej do 

wytwarzania nowych lub 

znacząco ulepszonych towarów, 

procesów, usług, w stosunku do 
dotychczas wytwarzanych na 

terytorium RP  

 

 PROW 2014-20 ogłoszenie nabór budżet gdzie? kto? ile dotacji? na co? 

 Nowe inwestycje - wdrożenie innowacji 
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Przetwórstwo i marketing 

produktów rolnych 
dz.4.2 PROW 

9.03.17 10.04-9.05.17 (MSP) 400 mln PLN ARiMR MSP max 3 mln PLN Nowe inwestycje w sektorze 

przetwórstwa pierwotnego 
(objętych zał.I TFUE): 

 PKD inwestycji zgodne z wykazem  

Rozp. MRiRW  

 kod surowca/kod produktu (kody CN) 
zgodne z Zał,I TFUE b.d. 

III kw 2017 
nabór uzależniony od 

zgody KE na zmianę PROW 

w tym zakresie 

b.d. ARiMR MSP max 10 mln PLN ? 

Współpraca  
(EPI-grupy operacyjne na 
rzecz innowacji) 
dz.16.1 PROW 

b.d. 30.06-31.07.17 b.d. ARiMR MSP/D 

max 12 mln PLN 
 2 mln PLN (100%) - 

koszty ogólne i koszty 

bieżące  

 10 mln PLN koszty 
inwestycyjne (50%k.k) i 

koszty badań (90% k.k.) 

 tworzenie i funkcjonowanie grup 
operacyjnych na rzecz innowacji 

(EPI) 

 rozwój nowych produktów, 

praktyk, procesów i technologii, 
metod organizacji i marketingu 

 wdrożenie do praktyki wyników 

prac B+R dot. rozwoju nowych 

produktów/procesów/usług 

 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie może być traktowany jako wiążące zobowiązanie jakiejkolwiek osoby, w tym mBanku S.A. z jakiegokolwiek tytułu. Niniejszy materiał ma charakter 

wyłącznie informacyjny, przy czym mBank S.A. nie gwarantuje kompletności zawartych w nim informacji 
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