
szybka ścieżka, GameInn, kredyt na innowac-
je - w przyszłym roku tych przebojów nie 
zabraknie. lista dotacyjnych szans jest 
długa. ostatni kwartał roku to bardzo inten-
sywny czas dla przedsiębiorców. warto, aby 
wykorzystali go również na przygotowanie 
projektów, które wsparte dotacjami mogą 
im przynieść korzyści biznesowe. Tempo 
konkursów nie zwalnia, o czym świadczy 
przyszłoroczny harmonogram naborów  
z programu Inteligentny rozwój (PoIr). Pale-
ta grantów jest szeroka. Dominuje wsparcie na 
innowacje i prace badawcze. w puli PoIr na 
2019 r. jest ponad 6 mld zł. 

1.1.1 PoIr: szybka ścieżka 
Nowy harmonogram POIR otwiera najpopularniejszy 
konkurs z grantami dla firm, które stawiają na 
innowacje i chcą konkurować wynikami prac B+R. 
Granty stanowią też zachętę do rozpoczęcia wspo- 
mnianych prac dla przedsiębiorców, którzy dotychczas 
nie byli nimi zainteresowani. Każda innowacyjna firma 
może dostać wsparcie w wysokości 80 proc. kosztów 
kwalifikowanych przedsięwzięcia. Strumień unijne-
go dofinansowania popłynie zarówno do małych, jak 
i dużych graczy, ale z regionów słabiej rozwiniętych. 
zalicza się do nich wszystkie województwa oprócz 
Mazowsza. Do zgarnięcia będzie łącznie aż 2,25 mld 
zł. Program wesprze też przedsiębiorstwa, które mają 
status Seal of Excellence. Potwierdza on wysoką jakość 
merytoryczną projektów ubiegających się granty  
z „Instrumentu dla MŚP”, który jest częścią programu 
Horyzont 2020. 
1.2 PoIr: sektorowe programy 
tylko firmy z branż gier wideo, stalowej i stoczniowej 
mogą liczyć na wsparcie z programów sektorowych. 
Dotacje dla nowatorskich spółek mają zmniejszać ryzyko 
prowadzonych przez nie projektów B+R. Kolejnych 
edycji doczekały się GameInn, Innostal i Innoship. 
Budżety tych konkursów wyniosą ok. 490 mln zł. 
2.3.2 PoIr: bony na innowacje 
jeżeli  przedsiębiorca nie prowadzi  własnej 
działalności badawczej, ale chce współpracować  
z fachowcami z tej dziedziny, powinien wziąć udział  
w konkursie „Bony na innowacje”. Dzięki oferowanym  
w nim grantom firma może zlecić naukowcom opraco- 
wanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, 
usługi, technologii lub projektu wzorniczego. to również 
bardzo przyjazny program dla przedstawicieli biznesu, 
którzy po raz pierwszy stają w szranki o wsparcie  
z Ue. Ocena projektów trwa tylko 60 dni. Przedsiębior-
cy, którym brakuje kapitału, decyzję o przyznaniu finan-
sowania nierzadko otrzymują szybciej niż określa to 
harmonogram. Dzięki rychłej ocenie firmy mogą ruszyć 
z projektami zaraz po złożeniu wniosków. 

2.3.4 PoIr: ochrona własności 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju nie zapomniało 
również o przedsiębiorcach, którzy chcą komercja- 
lizować nowe rozwiązanie i muszą zapewnić odpo- 
wiednią ochronę posiadanej własności intelektualnej. 
Często objęcie jej tajemnicą firmy nie jest wystarcza-
jące. Dlatego z pomocą przychodzi instrument dota- 
cyjny „Ochrona własności przemysłowej”. Każdy przed-
siębiorca może uzyskać dofinansowanie do 500 tys. zł na 
pokrycie kosztów związanych z objęciem wynalazków 
ochroną patentową. Konkurs rozpocznie się 4 marca,  
a zakończy 14 czerwca. Do zgarnięcia jest 5 mln zł. 
3.2.1 PoIr: badania na rynek 
W przyszłym roku Polska Agencja Rozwoju Przedsię- 
biorczość (PARP) ogłosi aż cztery konkursy dotacyjne 
dla małych i średnich graczy, którzy chcą realizować 
większe projekty o wartości co najmniej 5 mln zł. Gran-
ty mają pomóc we wdrożeniu nowych produktów lub 
usług. Każda firma może liczyć na dofinansowanie 
przedsięwzięcia nawet do 20 mln zł. Co ważne, nowe 
rozwiązania muszą być wynikiem przeprowadzonych 
prac B+R. Dotacje pokryją zarówno wydatki inwesty- 
cyjne, usługi doradcze, jak i prace rozwojowe. 
3.2.2 PoIr Kredyt na innowacje 
Również w przyszłym roku przedsiębiorcy będą mogli 
powalczyć o wsparcie na wdrożenie innowacji tech-
nologicznych, dzięki którym powstaną nowe lub zna- 
cząco ulepszone towary, procesy lub usługi. Spory 
budżet w wysokości 350 mln zł i niezmienne od lat zasa-
dy konkursu zachęcają przedsiębiorców do ubiegania 
się o kredyt na innowacje technologiczne. Ogłoszony 
jeszcze w ubiegłym roku nabór zakończy się 26 kwietnia. 
3.3.3 PoIr: Go to brand 
W 2019 r. nie zabraknie też - cieszącego się ogromną 
popularnością wśród eksporterów - instrumentu 

„Go to Brand”. Dotacje pomogą przedsiębiorcom  
w promocji rodzimych marek i umożliwią im ucze- 
stnictwo w ważnych wydarzeniach branżowych na 
świecie. Na wsparcie mogą liczyć przedstawiciele 
biznesu działający m.in. w sektorach medycznym, 
meblarskim, kosmetycznym i It. Preferowani będą 
eksporterzy, którzy chcą promować produkty i usługi 
poza rynkiem europejskim. Konkurs będzie trwał od  
25 lutego do 4 kwietnia. Do podziału między wniosko- 
dawców jest 150 mln zł. 
4.1.4 PoIr: Projekty aplikacyjne 
Nie lada gratka czeka także na przedsiębiorców  
i naukowców, którzy planują wspólne opracowywanie 
nietuzinkowych rozwiązań. już po raz kolejny Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi konkurs  
z grantami dla firm i zespołów badawczych z regionów 
słabiej rozwiniętych. Na pionierskie projekty rządowa 
agencja przeznaczy 140 mln zł. Konkurs jest podzielony 
na rundy. 6,58 mld zł to łączna pula dotacji, którą firmy 
będą mogły zdobyć w przyszłym roku. 
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Działania/poddziałania Termin naboru Budżet Rodzaj wspieranych projektów
Szybka ścieżka
-poddziałanie 1.1.1
Badania przemysłowe  
i prace rozwojowe

1 kwietnia - 1 lipca 2019
1 kwietnia - 1 lipca 2019
1 kwietnia - 29 listopada 2019
16 września - 16 grudnia 2019

1,05 mld zł
50 mln zł
50 mln zł
1,1 mld zł

Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe
lub tylko eksperymentalne prace rozwojowe
realizowane przez przedsiębiorców i konsorcja

Działanie 1.2 Sektorowe
programy B+R - Gamelnn

15 marca - 14 czerwca 2019 100 mln zł Przedsięwzięcia B+R istotne dla rozwoju branży

Działanie 1.2 Sektorowe
programy B+R - InnoStal

15 maja - 18 sierpnia 2019 190 mln zł Przedsięwzięcia B+R istotne dla rozwoju branży

Działanie 1.2 Sektorowe
programy B+R - InnoShip

17 czerwca - 16 września 2019 200 mln zł Przedsięwzięcia B+R istotne dla rozwoju branży

Działanie 2.1 Wsparcie inwe-
stycji w infrastrukturę B+R 
przedsiębiorstw

11 marca - 30 kwietnia 2019 400 mln zł Wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojo-
wych przedsiębiorców

Poddziałanie 2.3.2
Bon na innowacje dla MŚP

17 kwietnia 2018 - 4 stycznia 
2019
20 marca - 28 listopada 2019
20 marca - 28 listopada 2019
17 kwietnia 2019 - 7 stycznia 
2020
17 kwietnia 2019 - 7 stycznia 
2020

70 mln zł

50 mln zł
   5 mln zł
20 mln zł

   5 mln zł

Finansowanie usług dla MŚP realizowanych przez jednostki na-
ukowe, przyczyniających się do rozwoju ich produktów i usług. 
Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji 
początkowej związanej z wdrożeniem innowacji technologicz-
nej (produktowej lub procesowej), będącej przedmiotem usługi 
zleconej jednostce naukowej w ramach poddziałania 2.3.2 
(komponent inwestycyjny)

Poddziałanie 2.3.2 Umiędzy-
narodowienie Krajowych 
Klastrów Kluczowych

5 marca - 25 lipca 2019 50 mln zl Projekty mające na celu wzrost innowacyjności i konkurencyj-
ności firm działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczo-
wych na rynkach międzynarodowych

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona 
własności przemysłowej

4 marca - 14 czerwca 2019    5 mln zl Pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony 
praw własności przemysłowej - konkurs tylko dla MŚP

Poddziałanie 2.3.5 
Design dla przedsiębiorców

4 marca - 31 maja 2019
4 marca - 31 maja 2019

50 mln zł
30 mln zł

Wsparcie udzielane MŚP (z wyłączeniem przedsiebiorców z ma-
kreregionu Polski Wschodniej) na realizacje projektów, których 
celem jest rozwój firmy wnioskodawcy poprzez opracowanie 
nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zosta-
nie nowy lub znacząco ulepszony produkt, wyrób lub usługa.

Poddziałanie 3.2.1
Badania na rynek

25 marca - 8 maja 2019
25 marca - 8 maja 2019
25 marca - 8 maja 2019

1 - 31 października 2019 (trzy 
konkursy o różnych kryteriach)

850 mln zl
550 mln zł
100 mln zł

budżet nie jest 
określony

Wsparcie projektów MŚP, obejmujących wdrożenie wyników 
prac B+R przeprowadzonych przez firmę lub nabytych, pro-
wadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub 
usług z zachowaniem preferencji dla KIS

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na 
innowacje technologiczne

8 października 2019 -  
26 kwietnia 2020

350 mln zł Projekty polegające na wdrażaniu innowacji o charakterze 
technologicznym

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie 
MŚP w promocji marek pro-
duktowych - Go to brand

25 lutego - 4 kwietnia 2019 150 mln zł Wsparcie firm uczestniczących w programach promocji branżo-
wych i o charakterze ogólnym

Poddziałanie 4.1.1 Strate-
giczne programy przedsię-
wzięć, realizowane badaw-
cze dla gospodarki: (wspólne 
przedsięwzięcie NCBR z woj. 
śląskim)

29 listopada 2018 - 28 lutego 
2019

50 mln zł Wsparcie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac 
rozwojowych o tematyce określonej w programach strategicz-
nych w ramach wspólnych przez konsorcja jednostce nauko-
wych lub konsorcjum z udziałem firm i jednostek naukowych

Poddziałanie 4.1.1 Strate-
giczne programy badawcze 
dla gospodarki (wspólne 
przedsięwzięcie NCBR z woj. 
dolnośląskim)

8 kwietnia - 7 czerwca 2019 50 mln zł Wsparcie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac 
rozwojowych o tematyce określonej w programach strategicz-
nych w ramach wspólnych przez konsorcja jednostce nauko-
wych lub konsorcjum z udziałem firm i jednostek naukowych

Poddziałanie 4.1.1 Strate-
giczne programy badawcze 
dla gospodarki. Program 
INGA 

IV kwartał 2019 160 mln zł Wsparcie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac 
rozwojowych o tematyce określonej w programach strategicz-
nych w ramach wspólnych przez konsorcja jednostce nauko-
wych lub konsorcjum z udziałem firm i jednostek naukowych

Poddziałanie 4.1.4 
Projekty aplikacyjne

4 marca - 30 kwietnia 2019 140 mln zł Projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymen-
talne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja

Działanie 4.2 Rozwój no-
woczesnej infrastruktury 
badawczej sektora nauki

6 maja - 31 lipca 2019 750 mln zł Wybrane projekty dużej, strategicznej infrastruktury badawczej 
o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdu-
jące sie na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej

KonKursy PoIr 
z DoTacjamI Dla PrzeDsIębIorców 
w 2019 roKu

PROGRAM OPeRACyjNy 
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