Działanie 2.1 Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R
przedsiębiorstw
Alert europejski
09/2017

TERMIN NABORÓW

20.11.2017 r.
do 19.01.2018 r.
od

RODZAJ NABORU

Nabór konkursowy

ALOKACJA

460 mln PLN
w tym 45 mln PLN dla projektów
zlokalizowanych w województwie
mazowieckim

WARTOŚĆ KOSZTÓW
KWALIFIKOWANYCH

2 mln PLN
minimalna

50 mln EUR
maksymalna

BENEFICJENCI
Mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy
Duże przedsiębiorstwa

19 października br. Ministerstwo Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w ramach Działania
2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), wspierającego inwestycje
w infrastrukturę badawczo-rozwojową (B+R) przedsiębiorstw. Aplikujące podmioty uzyskać
mogą dofinansowanie kosztów związanych z zakupem / wytworzeniem aparatury, sprzętu,
technologii i innej niezbędnej infrastruktury, która służyć będzie prowadzeniu prac
badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania innowacyjnych produktów i usług,
a także z zakupem materiałów, surowców i prowadzeniem prac B+R.
Konkurs dedykowany jest przedsiębiorcom bez względu na wielkość, a na wsparcie w
aktualnym naborze przeznaczono 460 mln PLN. Konkurs potrwa od 20 listopada 2017 r.
do 19 stycznia 2018 r. Ze względu na zmianę pułapów pomocy regionalnej dla Warszawy
z 15 do 10%, przedsiębiorcy realizujący projekty na tym terenie tego miasta, chcąc uzyskać
wyższe dofinansowanie, powinni złożyć wnioski jeszcze w bieżącym roku. Ocena aplikacji,
której elementem jest panel ekspertów, trwać powinna około 75 dni od zakończenia
konkursu.

KOSZTY KWALIFIKOWANE

CZYNNIKI SUKCESU

Zakup infrastruktury B+R
Roboty i materiały budowlane

Projekt wpisuje się w branżę kluczową
w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju

Nabycie wartości niematerialnych
i prawnych

Prace B+R, które będą prowadzone mają
charakter przełomowy

Nabycie/leasing nieruchomości
(do 10% kosztów kwalifikowanych)

Współpraca z jednostkami naukowymi

Koszty odpowiedniej wiedzy technicznej
oraz koszty doradztwa i równorzędnych
usług wykorzystywanych na potrzeby
projektu
Koszty zakupu materiałów i produktów
związanych bezpośrednio z realizacją
projektu (w ramach pomocy de minimis)

Udział nakładów na B+R w całkowitych
nakładach inwestycyjnych
Wzrost zatrudnienia w B+R
Dodatkowe punkty dla przedsiębiorstw
z sektora MŚP
Członkostwo w Krajowym Klastrze
Kluczowym
W projekcie przewidziano ochronę
własności intelektualnej
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POZIOM DOFINANSOWANIA

Mapa pomocy regionalnej

10 - 70% nakładów inwestycyjnych zgodnie
z mapą pomocy regionalnej
25 - 45% kosztów wiedzy technicznej,
doradztwa i usług równorzędnych

pomorskie

warmińskomazurskie

zachodniopomorskie

25 - 45% pomoc de minimis (nie więcej,
niż 200 000 tys. EUR) – kosztów zakupu
materiałów i produktów związanych
bezpośrednio z realizacją projektu

podlaskie

kujawskopomorskie

lubuskie

ciechanowskopłocki
ostrołęckosiedlecki
Warszawa*
warszawski
wsch.

wielkopolskie

warszawski
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KLUCZOWE WYMAGANIA

radomski

dolnośląskie
świętokrzyskie

Rozpoczęcie projektu po dniu złożenia
wniosku

opolskie

śląskie

Przedstawienie agendy badawczej
(opis prac B+R planowanych do realizacji
z wykorzystaniem zakupionej
infrastruktury)
Wpisywanie się w Krajową Inteligentną
Specjalizację
Współpraca z MŚP, organizacjami
badawczymi lub podmiotami trzeciego
sektora

lubelskie

małopolskie

pokarpackie

Wysokość kosztów kwaliﬁkowanych
20%

35%

25%

50%

* Warszawa:
do 31.12.2017 r. - 15%
od 1.01.2018 r. - 10%

Źródło mapy: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-180_pl.htm
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