
Możliwości pozyskania 
dofinansowania dla przedsiębiorców 

z Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 



Struktura PO IR 

  Osie priorytetowe 

 

1. Wsparcie prowadzenia prac B+R  
przez przedsiębiorstwa 

2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw 
do prowadzenia działalności B+R+I 

3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 

4. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego 

 



Oś priorytetowa I 

WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA  

Alokacja: 4 081 112 500,00 EURO 



PI 1.b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań 

i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem 
szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, 
transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, 

pobudzania popytu, tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz 
wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji 

produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie 
kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu  

Przykładowe typy projektów: 

1. Projekty B+R przedsiębiorstw 

2. Sektorowe programy B+R 

3. Prace B+R finansowane z udziałem  
funduszy kapitałowych 

 



Typy beneficjentów: 

• przedsiębiorstwa  

•  konsorcja przedsiębiorstw  

• podmiot wdrażający instrument finansowy 

PI 1.b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje… 



PI 1.b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje… 

Tryb wyboru projektów: konkursowy 

 

Planowane zastosowanie instrumentów 
finansowych : planuje się zastosowanie instrumentu 
finansowego typu venture capital wspierającego 
prowadzenie prac B+R.  



Oś priorytetowa II 
WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTW  

DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI B+R+I  

Alokacja: 1 265 287 500,00 EURO 



PI 1.b - Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie 

powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem 
szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, 
transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, 

pobudzania popytu, tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz 
wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji 

produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie 
kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu  

Przykładowe typy projektów: 

1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R 
przedsiębiorstw  

2. Otwarte innowacje - wspieranie transferu 
technologii  

3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw  

4. Zwiększenie intensywności współpracy  
w ramach krajowego systemu innowacji  

 



Typy beneficjentów: 
• przedsiębiorstwa, w tym konsorcja przedsiębiorstw  
• koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych  
• podmioty zarządzające Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi  
• beneficjenci projektów pozakonkursowych – podmiot publiczny 

lub państwowa osoba prawna, wykazujący się odpowiednim 
potencjałem technicznym i merytorycznym oraz 
doświadczeniem, odpowiadające za realizację działań o 
charakterze pilotażowym i systemowym, których zadaniem 
będzie przede wszystkim opracowanie szczegółowej tematyki 
instrumentu wsparcia, koncepcji jego realizacji oraz wybór 
ostatecznych odbiorców wsparcia w procedurze konkurencyjnej, 
opartej na przejrzystych i obiektywnych kryteriach  

• podmiot wdrażający instrument finansowy  
 

PI 1.b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje… 



Tryb wyboru projektów: konkursowy i poza 
konkursowy (dla podmiotów publicznych) 

 

Planowane zastosowanie instrumentów 
finansowych : (w stosownych przypadkach)  

PI 1.b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje… 



Oś priorytetowa III 
WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH  

Alokacja: 2 865 743 750,00 EURO 



PI 3.a - Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie 

gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu 
nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości 

Przykładowe typy projektów: 
1. Wsparcie w zakresie tworzenia przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych 
pomysłów (tzw. preinkubacja),  
2. Zasilenie kapitałowe nowo powstałych firm,  
3. Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa z wykorzystaniem 
 funduszy VC, m.in. w celu komercjalizacji wyników prac B+R,  
4. Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa przy użyciu mechanizmów 
finansowania syndykatowego (grupowego) przez aniołów biznesu,  
5. Wsparcie przedsiębiorstw poprzez instrument pożyczkowy w celu 
uzupełnienia wsparcia udziałowego udzielanego innowacyjnym start-up’om,  
6. Wsparcie przedsiębiorstw poszukujących źródeł finansowania 
innowacyjnych przedsięwzięć wśród inwestorów branżowych lub na rynku 
kapitałowym (na Giełdzie Papierów Wartościowych, rynku NewConnect oraz 
Catalyst) poprzez finansowanie usług doradczych oraz analiz rynkowych.  

 



PI 3.a - Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie 

gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu 
nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości 

Typy beneficjentów: 

• przedsiębiorstwa (MSP)  

• podmiot wdrażający instrument finansowy  



Tryb wyboru projektów: konkursowy 

 

Planowane zastosowanie instrumentów 
finansowych : planuje się zastosowanie 
instrumentów finansowych, 
 które zapewnią finansowanie  
o charakterze kapitałowym  
oraz dłużnym dla innowacyjnych 
 przedsiębiorstw.  

PI 3.a - Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie 

gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu 
nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości 



PI 3.c - Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności  

w zakresie rozwoju produktów i usług  

Przykładowe typy projektów: 
1. Wsparcie wdrożeń wyników 

prac B+R  
(cel szczegółowy 4) 

2. Wsparcie promocji oraz 
internacjonalizacji 
innowacyjnych  
przedsiębiorstw   
(cel szczegółowy 5) 

 



Typy beneficjentów (cel szczegółowy 4) 

• przedsiębiorstwa, w tym konsorcja 
przedsiębiorstw  

• podmiot wdrażający instrument finansowy 

 

  

PI 3.c - Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności  

w zakresie rozwoju produktów i usług  



Typy beneficjentów (cel szczegółowy 5) 
• przedsiębiorstwa  
• instytucje otoczenia biznesu  
• beneficjenci projektów pozakonkursowych – podmioty 

publiczne lub państwowe osoby prawne, wykazujące się 
odpowiednim potencjałem technicznym i merytorycznym oraz 
doświadczeniem, odpowiadające za realizację działań o 
charakterze pilotażowym i systemowym, których zadaniem 
będzie przede wszystkim opracowanie szczegółowej tematyki 
instrumentu wsparcia, koncepcji jego realizacji  
oraz wybór ostatecznych odbiorców  
wsparcia w procedurze konkurencyjnej, 
 opartej na przejrzystych i obiektywnych  
kryteriach  
 

PI 3.c - Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności  

w zakresie rozwoju produktów i usług  



Tryb wyboru projektów: konkursowy i poza 
konkursowy (dla podmiotów publicznych) 

 

Planowane zastosowanie instrumentów 
finansowych :  

• W zakresie celu szczegółowego 4: planuje się 
zastosowanie instrumentu finansowego,  

• W zakresie celu szczegółowego 5:  
nie przewiduje się stosowania instrumentów 
finansowych.  

PI 3.c - Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności  

w zakresie rozwoju produktów i usług  



Oś priorytetowa IV 
ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO  

Alokacja: 1 623 887 500,00 EURO 



Przykładowe typy projektów: 

1. Badania naukowe i prace rozwojowe  

2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej 
sektora nauki 

3. Międzynarodowe agendy 
 badawcze 

4. Zwiększanie potencjału  
kadrowego sektora B+R  

 

PI 1.a - Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie 

zdolności do osiągania doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz 
wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą  

w interesie Europy  



Typy beneficjentów: 
• konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych  
• konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)  
• jednostki naukowe i ich konsorcja  
• uczelnie i ich konsorcja  
• instytucje otoczenia biznesu 
• beneficjenci projektów pozakonkursowych – podmiot publiczny lub 

państwowa osoba prawna, wykazujący się odpowiednim potencjałem 
technicznym i merytorycznym oraz doświadczeniem, odpowiadające za 
realizację działań o charakterze pilotażowym i systemowym, których 
zadaniem będzie przede wszystkim opracowanie szczegółowej tematyki 
instrumentu wsparcia, koncepcji jego realizacji oraz wybór ostatecznych 
odbiorców wsparcia w procedurze konkurencyjnej, opartej na 
przejrzystych i obiektywnych kryteriach  

PI 1.a - Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie 

zdolności do osiągania doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz 
wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą  

w interesie Europy  



Tryb wyboru projektów: konkursowy i poza 
konkursowy (dla podmiotów publicznych) 

 

Planowane zastosowanie instrumentów 
finansowych : nie przewiduje się stosowania 
instrumentów finansowych.  

 

PI 1.a - Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie 

zdolności do osiągania doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz 
wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą  

w interesie Europy  


