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Dotacje na finansowanie projektów BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

PO IR dz. 1.1.1
Szybka ścieżka

Badania przemysłowe i prace rozwojowe
Min. wartość projektu
MSP – 2 mln PLN
MSP-Mazowsze – 5 mln PLN
Duże – 12 mln PLN

MSP 1450

NIE prace eksperymentalne
D – 25% + 15 p.p.
Ś – 35% + 15 p.p.
M – 45% + 15 p.p.

badania przemysłowe
D – 50% + 15 p.p.
Ś – 60% + 15 p.p.
M – 70% + 10 p.p.

1 marca – 30 maja (700 mln PLN) – regiony słabiej rozwinięte (wyłączone Mazowsze)
3 kwietnia – 29 grudnia – dla MSP posiadających certyfikat Seal of Excellence (50 mln PLN – regiony 

słabiej rozwinięte (wyłączone Mazowsze)
16 sierpnia – 14 grudnia – regiony słabiej rozwinięte (wyłączone Mazowsze)

Duża 1400 1 marca – 29 czerwca (700 mln PLN)

PO IR dz. 1.2
progr. 

sektorowe

InnoNeuroPharm – farmacja, uzdrowiska

MSP/
Duża

230

NIE

3 sierpnia – 2 października

Innowacyjny Recykling 50  24 września – 20 listopada

InnoMOTO 300 11 maja – 10 lipca

InnoSHIP 120 30 kwietnia – 29 czerwca

Dotacje na projekty INWESTYCYJNE
PO IR dz. 2.1

Budowa 
Centrów B+R

Minimalna wartość projektu  
2 mln PLN

MSP/
Duża

460
P/K – TAK  

– gdy zakładany  
kredyt /leasing

D – 15-50%
Ś – 25-60%
M – 35-70%

20 lis 
2017 

– 19 sty 
2018

II-III kwartał (termin oraz budżet jeszcze nie jest znany)

PO IR dz. 3.2.1
Badania na 

rynek

Wdrożenie wyników prac B+R
Dodatkowo punktowany patent bądź 
zgłoszenie patentowe
Okres prowadzenia działalności – min. 
1 rok
Minimalne obroty roczne – 1 mln PLN
Mimimalna wartość projektu – 10 mln PLN

MSP 2400

P – TAK – gdy 
zakładany 

kredyt /leasing
K – NIE

Ś – 25-60%
M – 35-70%

2 września 2017  
– 28 lutego 2018

20 marca do 5 grudnia (750 mln PLN) – dla wszystkich firm
20 marca – 5 grudnia (500 mln PLN) – konkurs dedykowany średnim miastom

PO IR 3.2.2
Kredyt na 
innowacje

technologiczne

Wdrożenie innowacji o charakterze 
technologicznym MSP 550 P/K – TAK

Ś – 25-60%
M – 35-70%

Maks. 6 mln PLN

15 lutego – 24 maja  
(konkurs podzielony na 3 rundy)

PROW dz. 4.2
Przetwarzanie produktów rolnych
Dotacja do 10 mln PLN MSP Bd

P – TAK
– gdy zakładany 
kredyt /leasing

K – NIE

50%
30 marca 

– 28 kwietnia

PO Polska 
Wschodnia Dz. 

1.3.1

Wdrażanie innowacji przez MSP 
(wdrażanie własnych bądź nabytych prac 
B+R)

MSP 100

P – TAK
– gdy zakładany 
kredyt /leasing

K – NIE

do 7 mln PLN maj – lipiec

PO Polska 
Wschodnia

Dz. 1.4
Wzór na 

konkurencję

Etap I: Wsparcie dla MSP na 
przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz 
opracowanie strategii wzorniczej

MSP 505

P – TAK
– gdy zakładany 
kredyt /leasing

K – NIE

do 100 tys. PLN lipiec – wrzesień 2018

Etap II: Wsparcie MSP na wdrożenie 
strategii wzorniczej opracowanej 
w ramach I etapu (tj. wdrożenie 
rekomendacji z audytu w celu 
wprowadzenia innowacji produktowej)

do 3 mln PLN cały rok do maja 2019

Harmonogram naboru wniosków o dotacje unijne w 2018 r.
– najważniejsze programy krajowe

FUNDUSZE UE  
– co należy wiedzieć?



Ważne dla ubiegających się o dotacje Finansowanie projektów
Spełnienie kryteriów małej i średniej firmy wg definicji KE 
Rozporządzenie nr 651/2014

Wielkość przedsiębiorstwa
Zatrudnienie

(średnioroczne)

Finanse (wystarczy spełnienie jednego z poniższych 
kryteriów)

Obroty Suma bilansowa

Mikro przedsiębiorstwo < 10 pracowników ≤ 2 mln EUR ≤ 2 mln EUR

Małe przedsiębiorstwo < 50 pracowników ≤ 10 mln EUR ≤ 10 mln EUR

Średnie przedsiębiorstwo < 250 pracowników ≤ 50 mln EUR ≤ 43 mln EUR

Do sprawdzenia czy firma spełnia kryteria MSP bierzemy pod uwagę dane określone w powyższej tabeli oraz 
zmienne warunki wynikające z poniższych warunków dodatkowych.

Rodzaj powiązań
Udział w kapitale 

lub prawach głosu
Sposób uwzględnienia danych przedsiębiorstwa 

powiązanego

Przedsiębiorstwa partnerskie 25-50%
Do danych własnych dodaje się proporcjonalnie do 

udziału w % dane podmiotów partnerskich

Przedsiębiorstwa powiązane > 50%
Do danych własnych dodaje się dane podmiotu 

powiązanego

Spełnienie kryteriów MSP musi być spełnione na poziomach:

1) wyłącznie firmy oraz

2) grupy kapitałowej oraz

3) podmiotów powiązanych osobowo – pod warunkiem, że działają w branżach pokrewnych, oraz

4) powiązania gospodarcze:

   wyłącznie w przypadku, gdy wg KE mimo braku formalnych powiązań osobowych lub kapitałowych istnieją 
silne więzi łączące dane podmioty, mogą być przez KE potraktowane jako grupa powiązana

   firma sprzedająca całość produkcji, np. do Biedronki, nie jest powiązana z Biedronką – jest to decyzja biznesowa firmy

Trwałość statusu MSP
Firma traci status MSP/Dużej firmy w momencie niespełnienia danego statusu przez okres 2 lat z rzędu.

Rozpoczęcie i zmiany w projekcie
   Kiedy – najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie. 

   Co jest rozpoczęciem projektu – pierwszy wpis do dziennika budowy, umowy (nawet wstępne) związane 
z realizacją projektu lub ze sprzedażą produktów/usług wynikających z projektu (jeśli umowy obarczone są sankcjami), 
zakup ziemi i uzyskanie zezwoleń nie są rozpoczęciem projektu. 

   Przygotowanie do realizacji projektu – przed rozpoczęciem realizacji projektu należy zapoznać się z warunkami 
dotyczącymi realizacji projektu określonymi we wzorze umowy dofinansowania, publikowanej na stronie ogłoszenia 
konkursu o nabór wniosków dla danego programu unijnego. Umowa zawiera szczegółowe obowiązki i ograniczenia 
dotyczące realizacji projektu. 

   Zmiany w projekcie – dopuszczalne, na zasadach określonych w umowie dofinansowania. Zwykle drobne zmiany, 
np. formalne (typu dane beneficjenta, adres) albo nie wpływające na podstawowe założenia projektu, mogą być 
dokonywane bez wcześniejszej zgody instytucji udzielającej wsparcia. Niezbędne jest jednak informowanie właściwych 
instytucji w terminie określonym w umowie o dofinansowanie. Wprowadzanie zmian wymaga szczególnej ostrożności 
i zachowania procedur, a samowolne działania mogą doprowadzić nawet do utraty części lub całości dotacji. 
Szczególnej uwagi wymaga dokonywanie zmian finansowych – w żadnym wypadku nie mogą one doprowadzić 
do zwiększenia kwoty dofinansowania, ani przekroczenia ustalonych w projekcie limitów wydatków.

FORMY PŁATNOŚCI DOTACJI:

  zaliczkowa – wypłacana w okresie realizacji projektu, na wskazane płatności, niedostępna w kredycie 
technologicznym); UWAGA: środki z zaliczki nie mogą zostać wykorzystane na realizację innych płatności niż 
wskazane we wniosku o dofinansowanie, np. nie może zostać przeznaczona na spłatę kredytu ani innych 
zobowiązań wobec banku; do decyzji banku uznanie zaliczek jako źródła finansowania projektu; zaliczka

  płatność pośrednia – wypłacana w okresie realizacji projektu jako refundacja poszczególnych etapów inwestycji;  
UWAGA: płatność pośrednia może zostać przeznaczona na finansowanie kolejnych etapów inwestycji, spłatę 
kredytu lub inne ustalone pomiędzy bankiem a kredytobiorcą płatności

  refundacja końcowa – po zakończeniu realizacji projektu, wydatkowanie jak w przypadku płatności pośredniej

WYMAGANE RACHUNKI BANKOWE:

  pomocniczy rachunek projektowy – otwierany odrębnie dla każdej waluty przed rozpoczęciem projektu, 
dedykowany wyłącznie płatnościom związanym z realizacją projektu

  pomocniczy rachunek unijny – dedykowany wyłącznie wpływom z dotacji w formie refundacji

  pomocniczy rachunek unijny zaliczkowy – dedykowany wyłącznie wpływom dotacji w formie zaliczek

CESJA WIERZYTELNOŚCI:

  niedopuszczalna – w ramach programu Inteligentny Rozwój dz. 2.1 Budowa CBR

  niestosowana – w ramach programu Inteligentny Rozwój dz. 3.2.2 kredyt technologiczny 

  wymagana zgoda instytucji wdrażającej – w ramach innych programów

INNE WAŻNE

  zabezpieczenie w formie gwarancji de minimis – niedopuszczalne

  tańsze finansowanie ze środków CEB – dopuszczalne pod warunkiem, że:  
dotacja + kredyt finansowany z CEB ≤ wartość projektu

Kredyt technologiczny – dodatkowe wymogi
  Przeznaczenie – wyłącznie na koszty kwalifikowane inwestycji, na którą klient uzyskał premię technologiczną 

(PO IR dz. 3.2.2, Kredyt na innowacje technologiczne).

  Wysokość kredytu – maks. 75% kosztów kwalifikowanych, nie mniej niż kwota przyznanej premii technologicznej.

  Harmonogram spłat kredytu – w dniu przewidywanej płatności premii technologicznej saldo kredytu nie może 
być niższe niż wartość premii technologicznej.

  Waluta – PLN.

  Promesa – wymagana na odrębnym wzorze zawierającym w załączeniu harmonogram rzeczowo-finansowy 
oraz dane kontaktowe banku (doradca+skrzynka funkcyjna ZWS).

  Uruchomienie kredytu – najwcześniej po uzyskaniu przez klienta promesy premii technologicznej, bank 
zobowiązany jest do raportowania do BGK uruchomienia ostatniej raty kredytu.

  Premia technologiczna – dotacja przeznaczona wyłącznie na spłatę kredytu technologicznego;  
UWAGA: ustalając harmonogram spłat należy go zbudować w taki sposób, aby w momencie przewidywanej 
wypłaty dotacji saldo kredytu nie było niższe niż kwota dotacji.

  Zmiany w umowie kredytu – wymagają zgody BGK. 

  Rozpoczęcie inwestycji – najwcześniej następnego dnia po złożeniu wniosku o dofinansowanie do BGK, 
z wyłączeniem uruchomień kredytu technologicznego, które mogą nastąpić najwcześniej po przyznaniu przez 
BGK kredytobiorcy promesy premii technologicznej.  

  Refinansowanie – z kredytu technologicznego klient może 
zrefinansować poniesione po złożeniu wniosku nakłady będące 
kosztami kwalifikowanymi.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny  
i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.


