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Zdefiniowanie potrzeb i sytuacji Spółki

Analiza sytuacji finansowej i prognozy przepływów

Definiowanie celów krótko i długoterminowych

Szacowanie terminarzy i kosztorysów dochodzenia do 
celów / realizacji projektów

Identyfikacja szans i zagrożeń

Określenie niezbędnych elementów dla powodzenia 
przedsięwzięć

Plan działania - harmonogram



Źródła finansowania projektów

Program Operacyjny Polska Wschodnia – w perspektywie finansowej 
2014-2020 realizowany przez PARP jako podmiot pośredniczący

Program dedykowany podmiotom z województw warmińsko-mazurskiego, 
podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego

W ramach Programu w 2018 roku przewidziane działania:

• Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP 

• Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP



Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

• Poddziałanie 1.1.1 - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane 
przez przedsiębiorstwa Internacjonalizacja MŚP

• Działanie 1.2 - Sektorowe programy B+R – Innowacyjny recykling/ 
INNOMOTO/ 

• Poddziałanie 2.3.2 - Bony na innowacje dla MŚP

• Poddziałanie 2.3.4 - Ochrona własności przemysłowej

• Poddziałanie 3.2.1 - Badania na rynek

• Poddziałanie 3.2.2 - Kredyt na innowacje technologiczne

• Poddziałanie 3.3.3 - Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go 
to Brand



Regionalne Programy Operacyjne

Województwo Podlaskie
• Poddziałanie 1.2.1 - Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i 

komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w 
przedsiębiorstwach

• Poddziałanie 1.3 - Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

• Poddziałanie 1.4.1 - Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie 
atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Województwo Lubelskie
• Działanie 1.2 - Badania celowe

• Działanie 1.3 - Infrastruktura badawczo - rozwojowa w przedsiębiorstwach

• Działanie 1.4 - Transfer technologii i komercjalizacja badań

• Działanie 1.5 - Bon na innowacje

• Działanie 5.1 - Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw



Regionalne Programy Operacyjne

Województwo Świętokrzyskie
• Działanie 1.2 - Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej 

przedsiębiorczości

Województwo Warmińsko – Mazurskie
• Poddziałanie 1.2.1 - Działalność B+R przedsiębiorstw

• Poddziałanie 1.2.2 - Współpraca biznesu z nauką

• Poddziałanie 1.4.4 - Internacjonalizacja MŚP

• Poddziałanie 1.5.1 - Wdrożenie wyników prac B+R

Województwo Podkarpackie
• Działanie 1.2 - Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

• Podziałanie 1.4.1 - Dotacje bezpośrednie



Prace badawczo rozwojowe (B+R)

• Wsparcie na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza 
badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej 
przedsiębiorstw. 

• Projekty badawcze, służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych 
produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe) 
tj. realizowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac 
rozwojowych. 

• Zakup wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej m.in. 
patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy 
technologicznej do dalszych badań.

Program charakteryzuje zakres wymaganych prac rozwojowych, 
eksperymentalnych i przemysłowych. 

Przedmiot Finansowania



Przedmiot Finansowania
Wdrożenia

• Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R 
przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do 
uruchomienia produkcji nowych produktów (preferencja dla KIS).

Ochrona własności intelektualnej

• Wsparcie udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów, 
związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej.

Internacjonalizacja MŚP

• Kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania - wsparcie 
związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu 
biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności. 

(wydatki związane z dostosowaniem m.in. procesów/produktów/ usług/ systemu 
dystrybucji, itp. do wymagań nowych klientów, przepisów i norm obowiązujących 
w krajach, do których kierowana będzie oferta oraz nakłady inwestycyjne 
niezbędne do wprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz firmy, w celu 
przygotowania jej do internacjonalizacji działalności)



Przedmiot Finansowania

Go to Brend 

• Dofinansowania dla przedsiębiorców realizujących projekty dotyczące 
uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze 
ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych i/lub uczestnictwa w 
działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach 
promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), 
które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach 
zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Termomodernizacja 

• Poprawa efektywności energetycznej – dofinansowanie głębokiej 
termomodernizacji obiektów, odzysk energii odpadowej, technologii 
efektywnych energetycznie, budowa przebudowa źródeł ciepła w tym 
opartych na odnawialnych źródłach energii, linii produkcyjnych 
efektywnych energetycznie.



Intensywność dofinansowań



Intensywność finansowania

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu z dnia 17 czerwca 2014 r.

Dofinansowanie projektów badawczych wynosi do 80% wartości projektu (w tym do 100% na 
badania podstawowe – tylko jako część projektu).

Dla projektów inwestycyjnych zgodnie ze wskaźnikiem % z mapy regionalnego wsparcia plus:

- dla małych przedsiębiorstw 20%,

- dla średnich przedsiębiorstw 10%.

Wysokość dofinansowania:

Inwestycyjne:

 dla projektów w ramach RPO od kilkuset tysięcy do 5 mln PLN,

 dla programów ogólnokrajowych od 2 (rzadko mniej) do kilkunastu milionów PLN,

Badania:

 bony 40, 80, 200, 400 tysięcy,

 duże do 5 mln PLN.



Warunkowanie kwalifikacji projektów

Regulamin danego konkursu warunkuje przyznanie wsparcia, jak np.:

•  innowacje produktowej co najmniej na skalę polskiego rynku, tzn. objęty wdrożeniem 
produkt charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych 
cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku polskim 

•  pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, czyli realizowana jest 
przynajmniej jedna z zasad 4R (reduce, reuse, recycle, repair) gdzie:

   - reduce dotyczy redukcji ilości opakowań i odpadów,

   - reuse oznacza możliwość użycia w produkcji surowców przetworzonych oraz możliwości 
wielokrotnego użycia produktów,

   - recycle oznacza możliwość przetwarzania opakowań i odpadów, których nie daje się użyć 
ponownie,

   - repair oznacza możliwość wydłużenia cyklu życia produktu poprzez jego opłacalną naprawę

• pozytywny wpływ na inne aspekty środowiskowe w ramach projektu (nie objęte zasadą 4R). 

• wykazanie poprawy odpowiednich wskaźników (produkcyjnych, jakościowych , 
środowiskowych itp..) w porównaniu do wartości bazowych

• współpraca z jednostkami naukowymi

• zapewnienie równości szans i zapobieganie wykluczeniom



Przykłady kosztów kwalifikowanych

Koszty kwalifikowane projektu:
• nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa 

użytkowania wieczystego),

•  nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych wraz z kosztem 
instalacji i uruchomienia,

• nabycia robót i materiałów budowlanych,

• nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, 
know-how oraz innych praw własności intelektualnej,

• spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,

• spłaty rat wartości początkowej środków trwałych,

• koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i 
równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu,

• w ramach pomocy de minimis  koszty zakupu materiałów i produktów 
związanych bezpośrednio z realizacją projektu,



Przykłady kosztów kwalifikowanych

• Wynagrodzeń, wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób zatrudnionych 
przy realizacji projektu, 

• badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów 
zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, oraz usług 
doradczych i usług równorzędnych,

• operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych itp..,

• w zakresie usług doradczych: koszty usług doradczych świadczonych przez 
doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru 
ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością 
operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, 
stałej obsługi prawnej lub reklamy. 



Przykłady kosztów kwalifikowanych

W zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty:

• nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa 
własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych,

• nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż powyżej,

• nabycia robót i materiałów budowlanych,

• nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, 
know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

•  rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 

• rat spłaty kapitału środków trwałych

Łączna wartość kosztów (dot. nieruchomości) może wynosić do 10 % kosztów 
kwalifikowalnych), a gdy obejmuje roboty i materiały  budowlane  do 20 % 
kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż określony w naborze 
poziom.



Proces obsługi finansowania

• Przygotowanie wniosku – poprzedzone ścisłym określeniem warunków i celu 
Projektu, opracowaniem realnego harmonogramu realizacji, 

• Złożenie wniosku w instytucji pośredniczącej – wniosek składany jest w 
formie elektronicznego głoszenia lub wersji dokumentowej, za 
potwierdzeniem czynności.

• Proces kwalifikacji wniosku – mogą na tym etapie wystąpić zapytania o treść 
wniosku lub prośba o uzupełnienia.

• Zawarcie umowy o finansowanie – w której wskazane są parametry i 
warunki projektu, które muszą zostać spełnione w określonym czasie.

• Realizacja Projektu – następuje zaliczkowe wypłacanie kwot, według 
harmonogramu – wypłacona zaliczka jest rozliczana we wskazanym terminie 
i następuje wnioskowanie o kolejna transzę środków, aż do pełnego 
rozliczenia Projektu.

• Okres trwałości Projektu.



Projekty NGO generujące dochód podlegają zasadom 
obowiązującym przedsiębiorstwa.

Wielkość wnioskodawcy ustala się zgodnie z 
rozporządzeniem, tak samo jak dla przedsiębiorstw.

Pozostałe w zależności od programu i działania nawet do 
100% - projekty szkoleniowe, promocyjne, ekonomii 
społecznej, itp.

Wielkość projektów do 2 mln PLN (w ramach RPO często 
do 500 tys.)

Finansowanie Stowarzyszenie



Inne źródła finansowania

Kredyt Technologiczny – to instrument wsparcia finansowego mający na celu 
podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, 
będących wynikiem własnych prac B+R  lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez  
przedsiębiorców w ramach projektu. Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia 
technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez 
bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. Środki własne przedsiębiorcy 
muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej 
finansowanej z kredytu technologicznego. 

Pożyczka ARP – finansowanie małych, średnich i dużych firm, prowadzących działalność w 

wybranych branżach innowacyjnych. Przedmiotem finansowania realizacja innowacyjnych 
projektów inwestycyjnych, uzupełnienie kapitału obrotowego lub dostarczenie środków na 
realizację kontraktów. Celem finansowania wspieranie rozwoju wybranych branż 
innowacyjnych. 

LIFE - instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony współfinansowaniu działań na 

rzecz środowiska i klimatu. W Polsce realizowany przy współdziałaniu NFOŚiGW. 
Wnioskowanie do KE. W ostatnim naborze z Polski wpłynęło 41 projektów. Przesz 
współfinansowanie NFOŚiGW możliwe było wsparcie do 95%.



Inne Źródła finansowania

Fundusze Norweskie – Programy

Badania
Kwota dofinansowania programu ze środków EOG i norweskich: 110 000 000 euro

Współfinansowanie krajowe programu: 19 411 765 euro

Operator Programu: Narodowe Centrum Nauki (NCN) przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje
Kwota dofinansowania programu ze środków norweskich: 85 000 000 euro

Współfinansowanie krajowe programu: 15 000 000 euro

Operator Programu: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Rozwój lokalny
Kwota dofinansowania programu ze środków EOG i norweskich: 100 000 000 euro

Współfinansowanie krajowe programu: 17 647 058 euro

Operator Programu: Ministerstwo Rozwoju

Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu
Dofinansowanie programu ze środków EOG: 140 000 000 euro

Współfinansowanie krajowe programu: 24 705 882 euro

Operator Programu: Ministerstwo Środowiska przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej Partnerzy



Dziękuję za uwagę

Dorota Malinowska-Sonik

mail: soniqdms@gmail.com

tel: +48 662 144 813

mailto:soniqdms@gmail.com
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