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Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców
- PARP perspektywie finansowej 2014-2020

Przasnysz, 18 maja 2015 r.

Obszary
wsparcia w perspektywie
2014-2020
Przedsiębiorcy
i ich projekty
z osi 4 PO IG
Działalność
rozwojowa i
nnowacyjna

Usługi proinnowacyjne
dla biznesu

Klastry

PARP
Internacjonalizacja
Start-up’y
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Miejscowość, data
PARP w nowych programach operacyjnych 2014-2020

• PO Inteligentny Rozwój
• 1,94 mld euro
• PO Polska Wschodnia
• 1,64 mld euro
• PO Wiedza Edukacja Rozwój
• 90 mln euro

PARP w PO IR
Prace rozwojowe, wdrożenia
innowacji

Usługi proinnowacyjne

Animacja współpracy,
testowanie instrumentów

Inkubacja i akceleracja
przedsiębiorstw

www.flickr.com

Internacjonalizacja
przedsiębiorstw

Udziałowe/dłużne
finansowanie rozwoju firm

PARP w PO IR – najbliższe konkursy
Działanie

Ogłoszenie konkursu

Termin naboru

3.2.1 Badania na rynek

Lipiec 2015

Sierpień – wrzesień 2015

2.3.2 Bon na innowacje

Lipiec 2015

Sierpień - grudzień 2015

2.3.4 Ochrona własności
przemysłowej

Wrzesień 2015

Październik -marzec 2016

2.3.1 Proinnowacyjne
usługi IOB

Październik 2015

Listopad – grudzień 2015

2.3.3.
Umiędzynarodowienie KKK

Październik 2015

Listopad-grudzień 2015

3.1.5 4_Stock

Grudzień 2015

Styczeń – marzec 2016

BADANIA NA RYNEK
Na co?

Wdrożenie wyników prac b+r (własnych lub
zakupionych)

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Wielkość dotacji

min. 4 mln zł, max 20 mln zł, w tym:
•prace rozwojowe – max. 450 tys. zł (max. 45%
intensywności wsparcia)
•doradztwo: max. 500 tys. zł (max. 50 intensywności
wsparcia)

Podstawowe koszty
kwalifikowane

eksperymentalne prace rozwojowe (personel,
koszty badan, koszty operacyjne, materiały),
doradztwo zewnętrzne na rzecz wdrożenia prac b+r,
koszty inwestycyjne (rzeczowe aktywa trwałe,
wartości niematerialne i prawne, nieruchomości do
10% wartości dotacji na inwestycje)

Planowana data naboru

Ogłoszenie konkursu: lipiec 2015
Nabór wniosków: sierpień – wrzesień 2015

BON NA INNOWACJE
Na co?

Finansowanie usług realizowanych przez
jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorstw
(opracowanie nowego lub znacząco
ulepszonego wyrobu, technologii produkcji,
projektu wzorniczego lub usługi)

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Wielkość dotacji

Min. 50 tys. zł, max. 200/250 tys. zł
Intensywność wsparcia: mikro/mały – 80%,
średni: 70%

Podstawowe koszty
kwalifikowane

Zakup usługi od jednostki naukowej

Planowana data
naboru

Ogłoszenie konkursu: lipiec 2015
Nabór: sierpień – grudzień 2015

OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
Na co?

(komponent I)- Wsparcie na uzyskanie ochrony
własności przemysłowej i komercjalizację
przedmiotu wdrożenia
(komponent II) – wsparcie na realizację ochrony
własności przemysłowej

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Wielkość dotacji

min. 5 tys. zł, max. 500 tys. zł

Podstawowe koszty
kwalifikowane

Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej, koszty
postępowania w celu obrony prawa, analizy i
ekspertyzy, koszty związane z komercjalizacją, koszty
postępowań dotyczące unieważnienia/wygaśnięcia
patentu/prawa ochronnego/wzoru
użytkowego/prawa z rejestracji

Planowana data naboru

Ogłoszenie konkursu: wrzesień 2015
Nabór wniosków: październik 2015 – marzec 2016

USŁUGI PROINNOWACYJNE
Na co?

Usługi proinnowacyjne świadczone przez
akredytowane instytucje otoczenia biznesu,
których zadaniem będzie wspierać procesy w
firmie prowadzące do wdrożenia innowacji

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Wielkość dotacji

Szacunek wartości usługi: 50 tys. – 420 tys. zł,
Intensywność wsparcia: 70%

Podstawowe koszty
kwalifikowane

Koszty usług doradczych w zakresie innowacji
lub usług wsparcia innowacji

Planowana data naboru

Ogłoszenie konkursu: październik 2015
Nabór wniosków: listopad – grudzień 2015

UMIĘDZYNARODOWIENIE KKK
Na co?

dofinansowanie usług na rzecz ekspansji
międzynarodowej świadczone przez koordynatora
klastra

Dla kogo?

koordynatorzy klastrów, które posiadają status
Krajowego Klastra Kluczowego, realizujący projekty na
rzecz Beneficjentów ostatecznych tj. członków
Krajowych Klastrów Kluczowych, w większości z
sektora MŚP

Wielkość dotacji

max. 4,5 mln zł

Podstawowe koszty
kwalifikowane

Koszty usług doradczych, eksperckich, mentorskich,
działań marketingowych, koszty poszukiwania
zagranicznych partnerów, udział w misjach, koszty wizyt
studyjnych, koszty składek członkowskich w
międzynarodowych instytucjach, rzeczowe akta trwałe pod
poprawę infrastruktury b+r

Planowana data naboru

Ogłoszenie konkursu: październik 2015
Nabór wniosków: listopad - grudzień 2015

4_STOCK – WSPARCIE DOSTĘPU DO RYNKU KAPITAŁOWEGO
Na co?

Wsparcie projektów mających na celu
przygotowanie dokumentacji do pozyskania
zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze
udziałowym lub dłużnym.
Komponent 1. GPW/NewConnect/zagraniczne rynki
regulowane (charakter udziałowy)
Komponent 2. Emisja obligacji (charakter dłużny)

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Wielkość dotacji

Zróżnicowana w zależności od komponentu i rynku
(od 30 tys. do 100 tys. zł, 50% intensywności
wsparcia)

Podstawowe koszty
kwalifikowane

zakup usług doradczych w zakresie przygotowania
dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania
zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze
udziałowym.

Planowana data naboru

Ogłoszenie konkursu: grudzień 2015
Nabór wniosków: styczeń – marzec 2016

PARP w PO IR – II Oś
Działanie

Typ
beneficjenta

Forma wsparcia

Proponowana
alokacja w mln euro

Wsparcie ochrony własności
przemysłowej

MSP

dotacja

47,62

Bony na innowacje

MSP

dotacja

80,67

Rozwój innowacyjnych usług dla
biznesu

MSP

dotacja

43,58

Umiędzynarodowienie Krajowych koordynator
Klastrów Kluczowych (KKK)
KKK

dotacja

33,25

INNO_LAB

dotacja

100,0

przedsiębiorcy

PARP w PO IR – III Oś
Działanie

Typ
beneficjenta
ostatecznego

Forma
wsparcia

Proponowana
alokacja w mln
euro

Badania na rynek

MSP

dotacja

1047,89

Polskie mosty technologiczne

MSP

dotacja

10,0

Wsparcie promocji oraz
internacjonalizacja innowacyjnych
przedsiębiorstw

MSP

dotacja

90,0

STARTER – akceleracja
nowopowstałych przedsiębiorstw

Fundusze kapitału
zalążkowego,
pośrednio
przedsiębiorcy

instrument
finansowy

180,64

BIZ_NEST - syndykaty

Sieci aniołów
biznesu, pośrednio
przedsiębiorcy

instrument
finansowy

58,20

Fundusz Innowacji

MSP

instrument
finansowy

129,74

4 Stock

MSP

dotacja

6,35

