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FISZKA INFORMACYJNA 
Perspektywa UE 2014 – 2020. Nowe możliwości dofinansowania 

 
 

Konkurs 

 

 

Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) 

 

 

Instytucja ogłaszająca 

konkurs 

 

Departament Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Gospodarki  

 

Przedmiot konkursu 
 
Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na projekty inwestycyjne związane 

z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych 

 

 

Typ projektów 

podlegających 

dofinansowaniu 

Wsparcie dla tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje 

w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie 

prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów 

i usług. Oferowane wsparcie przyczyni się do tworzenia i rozwijania centrów badawczo-

rozwojowych w przedsiębiorstwach. 

 

Przez inwestycję typu centrum badawczo-rozwojowe należy rozumieć jednostkę 

organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą 

działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę 

badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu 

działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej. 

 

Typ Beneficjenta 

(kto może składać wniosek) 

 

Działanie 2.1 skierowane jest do przedsiębiorstw 

 

Kwota przeznaczona 

na dofinansowanie 

projektów w konkursie 

 

 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla niniejszej rundy wynosi: 

1 000 000 000 zł, w tym: 

89 000 000,00 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 

911 000 000,00 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie. 

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 2 mln PLN 

 

 

Maksymalny dopuszczalny 

poziom dofinansowania 

projektu 

 

W zakresie prac rozwojowych 

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 45% wartości kosztów kwalifikowanych 

w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 

25% w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. 

 

W zakresie infrastruktury 

Maksymalna intensywność wsparcia wynosi 70% wartości kosztów kwalifikowanych 

w zależności od statusu przedsiębiorstwa i miejsca lokalizacji inwestycji. 

 

Województwo mazowieckie: 

10% - 55% (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością pomocy) 

Pozostałe województwa: 

25% - 70% (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością pomocy) 

 

Termin składania wniosku 

o dofinansowanie projektu 

 

od 1 marca 2016r. do 29 kwietnia 2016r. 

 

Dodatkowe informacje 

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani prosimy o kontakt: 

http://www.etl.com.pl/dotacje-0  

Skontaktuj się z nami  opcja „Dotacje i szkolenia” 
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