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Wsparcie przedsiębiorstw w POIR
• Finansowanie:
– badań i prac rozwojowych,
– inwestycji, w tym wdrożeń prac B+R,
– internacjonalizacji,
– rozwoju infrastruktury B+R
6,1 mld
PLN
B+R+I

2,3 mld
PLN
MSP

8,6 mld
PLN

Wsparcie przedsiębiorstw w POIR

Wsparcie przedsiębiorstw w POIR
• Szybka ścieżka:
- finansowanie projektów B+R realizowanych przez firmy, konsorcja
firm lub konsorcja naukowo-przemysłowe
- konkursy: do 1 lipca, 14 sierpnia – 16 grudnia
- nabór: NCBiR
- Bony na innowacje:
- finansowanie projektów B+R zlecanych jednostkom naukowym
przez firmy
- komponent usługowy + inwestycyjny
- konkurs: cały rok (rundy)
- nabór: PARP
- Infrastruktura badawcza sektora nauki
- finansowanie tworzenia / rozwoju infrastruktury badawczej
- dla projektów z Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej
- konkurs do 16 września
- nabór: OPI

Wsparcie przedsiębiorstw w POIR
• Design dla przedsiębiorców:
- finansowanie nowych projektów wzorniczych
- konkurs do 31 maja
- nabór: PARP
- Ochrona własności przemysłowej:
- finansowanie kosztów ochrony IP dla MSP
- konkurs do 14 czerwca
- nabór: PARP
- Transfer technologii / Otwarte innowacje
- finansowanie zakupu technologii / doradztwa przy transferze
- nabór ciągły
- nabór: ARP

Wsparcie przedsiębiorstw w POIR
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•

•
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Badania na rynek:
- finansowanie wdrożenia prac B+R, ew. komponentu badawczego
- konkurs 30 sierpnia – 31 października
- nabór: PARP
Fundusz Gwarancyjny:
- bezpłatna gwarancja dla kredytu bankowego
- do 2,5 mln EUR, do 80% wartości kredytu
- nabór ciągły
- nabór: banki komercyjne (10 banków sieciowych)
Polskie Mosty Technologiczne
- wsparcie w przygotowaniu strategii marketingowej dopasowanej do
konkretnego rynku zagranicznego
- nabory w ciągu roku (Algieria, Egipt, RPA – do 14 czerwca)
- nabór: PAIH
Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
- wsparcie ekspansji zagranicznej i współpracy z partnerami zagranicznymi
- konkurs: do 25 lipca
- nabór: PARP

Wsparcie przedsiębiorstw w POIR
Starter

Biznest

Otwarte Innowacje

KOFFI

NCBR CVC

•seed, start-up,
rozwój
•wejścia kapitałowe
do 1 mln zł
(kontynuacyjne do
3 mln zł)

•seed, start-up,
rozwój
•wejścia kapitałowe
do 2 mln zł
(kontynuacyjne do
4 mln zł)

•seed, start-up,
rozwój, ekspansja
•wejścia kapitałowe
5-60 mln zł

•rozwój, ekspansja,
wzrost
•wejścia kapitałowe
1-60 mln zł
•międzynarodowe
fundusze VC

•ekspansja, wzrost
•wejścia kapitałowe
do 60 mln zł
•inwestor:
korporacja

Wsparcie przedsiębiorstw w RPO
• Finansowanie:
• zaplecza
B+R
służącego
działalności
innowacyjnej przedsiębiorstw,
• wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach,
• wsparcie wdrożenia wyników badań
naukowych/technologii w gospodarce oraz
ochrony własności intelektualnej.
8,5 mld
EUR
B+R+I

14,6 mld
EUR
MSP

23 mld
EUR

Wsparcie przedsiębiorstw w RPO – cd.
Przykładowe formy wsparcia współpracy biznes-nauka w
RPO:
• realizacji wspólnych projektów B+R w ramach
konsorcjów
naukowo-przemysłowych,
których
liderem jest przedsiębiorca,
• zakupu usług B+R w jednostkach naukowych przez
przedsiębiorcę (bon na innowacje),
• udostępniania przez uczelnie i jednostki naukowe
wspartej w ramach programów infrastruktury
badawczej firmom.

Wsparcie przedsiębiorstw w RPO – cd.
Wsparcie wzrostu konkurencyjności MSP – przykładowe formy:
• inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny,
• wsparcie dla MŚP w zakresie rozwoju produktów i usług opartych na
TIK,
• wsparcie przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i
zdobywanie nowych rynków zbytu (np. usługi doradcze w zakresie
strategii eksportu, udział w targach i misjach gospodarczych),
• finansowanie usług dla MŚP
• rozwój usług instytucji otoczenia biznesu oraz niezbędnej
infrastruktury IOB, w tym wspierającej start-upy,
• zwiększenie dostępu przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego
poprzez rozwój instrumentów finansowych (głównie funduszy
pożyczkowych i poręczeniowych),
• przygotowanie terenów inwestycyjnych dla nowych inwestorów.

Usługi dla MŚP w RPO – stan wdrażania (26.05.2019)
Wsparcie skierowane bezpośrednio lub pośrednio do IOB realizowane jest głównie w
ramach PI 3a:
Priorytet 3a. promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych
pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości
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Wsparcie firm za pośrednictwem IOB
• zarówno SOR, jak i Umowa Partnerstwa wskazują na potrzebę
zmiany modelu wsparcia usług dla przedsiębiorstw z
dotychczasowego podejścia podażowego (wsparcie rozwoju usług i
infrastruktury IOB często w oderwaniu od realnych potrzeb i
potencjału firm na danym rynku, w dodatku bez systemowego
podejścia do wsparcia) na popytowe, gdzie wsparcie dotyczy usług
ściśle odpowiadających zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez
przedsiębiorców;
• wsparcie dostosowane do potrzeb grupy docelowej (w RPO –
rekomendowana pomoc zwrotna);
• wsparcie służące profesjonalizacji usług, tworzeniu długofalowej
strategii działania IOB;
• dotarcie do tych firm, które bezpośrednio nie szukają wsparcia
publicznego, a mogą się dzięki niemu rozwijać.

Perspektywa 2021-27
• Połączenie celu tematycznego 1 i 3 w jeden cel – Smarter
Europe
• Zakres wsparcia w celu 1:
– badania, prace rozwojowe, absorpcja zaawansowanych
technologii
– wsparcie konkurencyjności MSP, w tym inwestycji
produkcyjnych (warunkowo również w dużych firmach)
– wykorzystanie technologii cyfrowych, przemysł 4.0
– rozwój kompetencji na rzecz innowacyjności

• Możliwość realizacji zintegrowanych projektów, lepiej
dopasowanych do potrzeb MSP
• Koncentracja na inteligentnych specjalizacjach
• Większa rola klastrów
• Większa rola współpracy międzynarodowej

Dziękuję za uwagę
katarzyna.kaczkowska@miir.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.miir.gov.pl

