
RPO Dolnośląskie Działanie 1.5
Cel działania: Celem działania jest zwiększenie zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP 

poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, dokonanie zasadniczych 
zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

Poziom dofinansowania: do 45% kosztów projektu (do 1 800 000 PLN)
Termin: WRZESIEŃ 2017 R.
Dla kogo: MŚP oraz w przypadku przedsiębiorstw działających powyżej dwóch lat zgrupowania i partnerstwa 

MŚP

RPO Kujawsko- Pomorskie Nie są planowane w roku 2017
Cel działania:
Poziom dofinansowania:
Termin:
Dla kogo:

RPO Lubelskie Działanie 3.7
Cel działania: Dotacja przeznaczona na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 

związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa lub zwiększeniem zdolności produkcyjnej 
istniejącego przedsiębiorstwa.

Poziom dofinansowania: do 60% kosztów projektu (wsparcie do 3 000 000 PLN)
Termin: 31 STYCZNIA 2017 R.  - 10 KWIETNIA 2017 R.
Dla kogo: średnich przedsiębiorstw (zatrudnienie mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 

50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro)

RPO Lubuskie Działanie 1.1.2
Cel działania: Wsparcie związane z wejściem produktu lub usługi na rynek (pierwsza sprzedaż) i realizacją modelu 

biznesowego. Celem wsparcia jest wprowadzenie produktu na rynek krajowy lub zagraniczny.
Poziom dofinansowania: do 85% kosztów projektu (do 800 000 PLN)
Termin: PIERWSZE PÓŁROCZE ROKU
Dla kogo: mikro i małe przedsiębiorstwa w formie spółki kapitałowej

RPO Łódzkie Działanie 3.1
Cel działania: Wsparcie przeznaczone jest przede wszystkim na inwestycje związane z rozbudową MŚP, zmianą 

procesu produkcyjnego, zmianą sposobu świadczenia usług lub przemianami organizacyjnymi. 
Ponadto, w ramach poddziałania wspierane są przedsięwzięcia w zakresie stosowania przez MŚP 
technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Poziom dofinansowania: do 55% kosztów projektu (do 3 500 000 PLN)
Termin: 4 KWARTAŁ 2017 R.
Dla kogo: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa (MŚP)

RPO Małopolskie Tylko w ramach wykorzystywanych badań B+R                 Działanie 1.2.1

Cel działania:

Dotacja przeznaczona jest na zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw 
przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby 
przedsiębiorstw zaangażowanych w B+R, jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej. 

Poziom dofinansowania: do 70% kosztów projektu (do 17 500 000 PLN)
Termin: 1 KWARTAŁ ROKU
Dla kogo: przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, konsorcja 

przedsiębiorstw z udziałem MŚP, jednostek naukowych, uczelni, organizacji pozarząsowych, 
IOB

RPO Mazowieckie Działanie 3.3
Cel działania: Wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez 

wdrażanie innowacji, co przełoży się na poprawę pozycji konkurencyjnej tych firm, w tym 
prowadzące do zwiększenia zatrudnienia. Wsparcie będzie związaną z wprowadzaniem na rynek 
nowych produktów i usług co najmniej w skali regionu.

Poziom dofinansowania: do 55% kosztów projektu (do 4 000 000 PLN)
Termin: CZERWIEC 2017 R.
Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, potwierdzoną 

wpisem do odpowiedniego rejestru co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o 
dofinansowanie

RPO Opolskie Tylko w ramach wykorzystywanych badań B+R                     Działanie 1.1
Cel działania: Wsparcie udzielone w ramach działania będzie koncentrować się na zwiększeniu aktywności 

badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw.
Poziom dofinansowania: do 70% kosztów projektu (do 10 000 000 PLN)
Termin: CZERWIEC/LIPIEC 2017 R.
Dla kogo: Przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP

Działanie 2.1.2  W ROKU 2017 - NIE PLANOWANE
Cel działania: Zwiększenie zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP poprzez wsparcie rozwoju 

współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne 
(B2B), wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych 
osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych 
wspomagających bieżącą działalność firm (B2E) i wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy 
przedsiębiorcą a klientem (B2C).

Poziom dofinansowania:  do 70% kosztów projektu (do 1 000 000 PLN)
Termin: 3 KWARTAŁ ROKU
Dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

RPO Podkarpackie Działanie 1.4.1

Cel działania:

Ograniczony spadek udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw. 
Wsparcie obejmowało będzie rozwój MŚP poprzez inwestycje niezbędne do wprowadzenia na rynek 
nowych lub ulepszonych produktów/usług oraz umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej 
polegającej na oferowaniu na rynku usług drogą elektroniczną.

Poziom dofinansowania: do 60% kosztów projektu (do 2 400 000 PLN)
Termin: 4 KWARTAŁ 2017 R.
Dla kogo: mikro- i małych przedsiębiorstw  (zatrudnienie mniej niż 50 pracowników oraz roczny obrót nie 

przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro)
RPO Podlaskie Działanie 1.3

Cel działania: Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP obejmujące wdrożenie 
nowych produktów, procesów, sposobów organizacji i marke�ngu, obniżenie kosztów działalności 
gospodarczej, czemu mają służyć działania związane ze wzrostem efektywności korzystania z 
zasobów naturalnych oraz wykorzystaniem TIK. Interwencja podejmowana w ramach działania 
będzie przyczyniać się do wzrostu wydajności pracy i efektywności produkcji.

Poziom dofinansowania: do 70% kosztów projektu (do 14 000 000 PLN)
Termin: TYP 1: MARZEC 2017; TYP 2: SIERPIEŃ 2017
Dla kogo: mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

RPO Pomorskie Tylko w ramach wykorzystywanych badań B+R                     Działanie 1.1.1
Cel działania: Celem działania jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw.
Poziom dofinansowania: do 55% kosztów projektu ( do 105 500 000 PLN)
Termin: 3 KWARTAŁ 2017 R.
Dla kogo: małe i średnie przedsiębiorstwa – indywidualnie lub w partnerstwach z jednostkami naukowymi, 

instytucjami otoczenia biznesu, itp.
Działanie 2.2.1

Cel działania: Wsparcie w ramach interwencji powinno posłużyć firmom w przełamywaniu barier rozwojowych i 
skutkować ich modernizacją w wybranych aspektach, takich jak poprawa ekoefektywności, 
powiązania międzynarodowe, w tym ekspansja na rynki zewnętrzne, ukierunkowanie na innowacje 
oraz obszary inteligentnych specjalizacji, pełniejsze wykorzystanie możliwości technologii 
cyfrowych, a także poprawa efektywności procesów produkcyjnych. Inwestycje w 
przedsiębiorstwach służące poprawie efektywności, dzięki wykorzystaniu TiK-ów, wydatki
mogą obejmować w szczególności: 
-  oprogramowanie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem; 
-  systemy wspomagające procesy biznesowe typu B2B, B2C (nie będące same w sobie 
produktem/usługą); 
- oprogramowanie wspomagające proces produkcji/świadczenia usługi (nie będące samo w sobie 

Poziom dofinansowania: do 55% kosztów projektu (do 1 100 000 PLN)
Termin: LUTY - MARZEC 2017 R.
Dla kogo: MŚP dysponujące potencjałem do ekspansji. Firma nie musi mieć siedziby w pomorskim, lecz 

lokalizacja projektu powinna być na terenie województa pomorskiego.Projekty dotyczące 
technologii informacyjno-komunikacyjnych lub projekty, gdzie przedmiotem jest 
oprogramowanie zainstalowane „w chmurze” mogą być realizowane wyłącznie przez 
wnioskodawcę, którego siedziba znajduje się na terenie województwa pomorskiego. 

RPO Śląskie Działanie 3.3
Cel działania: Dotacja na stworzenie informatycznych systemów B2B/B2C, a także systemów zarządzania 

pracownikami i przedsiębiorstwem. Można sfinansować e-usługi, pla�ormy sprzedażowe online, 
systemy CRM/ERP. Poziom dofinansowania: do 50% kosztów projektu (do 500 000 PLN)

Termin: CZERWIEC/LIPIEC 2017 R.
Dla kogo: Firmy z województwa śląskiego - mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa

Działanie 3.2
Cel działania: Dotacja przeznaczona na wdrażanie i komercjalizację innowacji w sektorze MŚP. Wsparcie uzyskają 

projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych z 
możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagające wraz z możliwością ich 
promocji na arenie krajowej i międzynarodowej.

Poziom dofinansowania: do 45% kosztów projektu (do 2 000 000 PLN)
Termin: GRUDZIEŃ 2017 r.
Dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa śląskiego.

RPO Świętokrzyskie Działanie 2.5

Cel działania:

Celem działania jest wsparcie projektów charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności 
oraz zakładających znaczący wzrost zatrudnienia. Projekty realizowane przez mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych lub procesowych o 
charakterze innowacyjnym, uzupełniająco zmian marke�ngowych i/lub organizacyjnych.

Poziom dofinansowania: do 55% kosztów projektu (do 10 000 000 PLN)
Termin: 3 KWARTAŁ 2017 R.
Dla kogo: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (firmy prowadzące działalność gospodarczą związaną z 

przetwórstwem przemysłowym)
Działanie 2.3

Cel działania: Zwiększone zastosowanie TIK w działalności przedsiębiorstw.
Poziom dofinansowania: do 50% kosztów projektu (wsparcie do 750 000 PLN)

Termin: 3 KWARTAŁ 2017 R.
Dla kogo: JST, instytucje otoczenia biznesu prowadzące działalność na terenie województwa 

świętokrzyskiego, organizacje pozarządowe, wojewódzkie samorządowe osoby prawne; grupą 
docelową są MŚP

RPO Warmińsko-Mazurskie Działanie 1.4.3
Cel działania: Działanie ma na celu opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności 

w celu umiędzynarodowienia. Wsparcie otrzymają projekty polegające na zwiększeniu udziału 
technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, prowadząc m.in. do 
obniżania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, internacjonalizacji oraz usprawnienia 
kontaktów z klientem.Poziom dofinansowania: do 50% kosztów projektu (wsparcie do 100 000 PLN)

Termin: MARZEC 2017 R.

Dla kogo:
przedsiębiorstwa i grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, 
konsorcja)

Działanie 3.2
Cel działania: Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w 

podmiotach świadczących publiczne usługi zdrowotne.
Poziom dofinansowania:  do 85% kosztów projektu (do 25 000 000 PLN)
Termin: MAJ 2017 R.

Dla kogo:
podmiotów wykonujących działalność leczniczą działających w publicznym systemie ochrony 
zdrowia

RPO Wielkopolskie Tylko w ramach wykorzystywanych badań B+R                     Działanie 1.2

Cel działania:
Zwiększona aktywność B+R przedsiębiorstw w wyniku wzrostu nakładów prywatnych na innowacje w 
zakresie zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Poziom dofinansowania: do 80% kosztów projektu (do 20 000 000 PLN)
Termin: 4 KWARTAŁ 2017 R.
Dla kogo: Przedsiębiorstwa lub ich grupy, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, uczelni (w 

tym spółek celowych uczelni) lub organizacji pozarządowych (wiodącą rolę pełni 
przedsiębiorstwo), podmioty wdrażające instrumenty finansowe

RPO Zachodniopomorskie Tylko w ramach wykorzystywanych badań B+R                     Działanie 1.1

Cel działania:
Działanie obejmuje projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do 
wdrożenia w działalności gospodarczej.

Poziom dofinansowania: do 80% kosztów projektu (do 4 000 000 PLN)
Termin: 1 KWARTAŁ ROKU
Dla kogo:

Mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz partnerstw naukowo-przemysłowych, w 
których liderem jest przedsiębiorstwo, a partnerem jest jednostka naukowa

WAŻNE:                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie zajmuje ok. 4 tygodni.
2. Dotacje są otrzymywane w formie refundacji należy:                                                                                                                                                                                   
a)  złożyć wniosek o dofinansowanie,                                                                                                                                                                                                                   
b) odpowiednio wybrać sprzedawcę (zgodnie z zasadami ustawy o zamówieniach publicznych),                                                                                                           
c) podpisać umowę,                                                                                                                                                                                                                                                
d) zapłacić za fakturę i złożyć wniosek o rozliczenie.                                                                                                                                                                            
Zazwyczaj do 2 miesięcy od zatwierdzenia dokumentacji otrzymuje się przelew na konto firmy.
3. Należy pamiętać, że oprogramowanie jest cennym uzupełnieniem projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych i przy udziale 
w konkursach tego typu należy mieć na uwadze, że zakupowane oprogramowanie musi być związane z celem projektu (badania, 
innowacyjność, konkurencyjność itp.).                                                                                                                                                                                                                     
4. Konkursy są ogłaszane corocznie (do roku 2020) w podobnych terminach - dlatego można w oparciu o powyższe informacje 
planować w nich udział i się do nich przygotowywć.                                                                                                                                                                                                                                              
5. W ramach zakupów można nabyć: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.                                                                                                                                                                                                      
6. W zależności od województwa (organizatora konkursu) istotnym jest aby firma biorąca udział w konkursie w ostatnich dwóch latach 
wykazywała zgodnie ze swoją dokumentacją finansową zyski i możliwością finansowania projektu, czyli posiadała albo promesę 
kredytową albo wkład własny na rachunku bankowym firmy - w wysokości conajmniej 65%-55% wartości projektu.                                              

INFORMACJE DODATKOWE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Ogólnokrajowe konkursy, w których można starać się o dofinansowanie (z zastrzeżeniem, że te starania będą wcześniej poprzedzone 
przeprowadzonymi badaniami) są m.in.:
- Szybka Ścieżka (POIR 1.1.1) na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe. Warunkiem otrzymania 
dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R (badania + rozwój), rozumiana jako wdrożenie wyników projektu we własnej 
działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności 
gospodarczej innego przedsiębiorcy;
- Badania Na Rynek (POIR 3.2.1) ukierunkowane na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności MŚP poprzez umożliwienie im 
wdrożenia wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (towarów lub usług). Można 
uzyskać środki na realizację wdrożeń projektów badawczych. 
- „Kredyt na innowacje technologiczne” 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 

Konkursy realizowane w ramach RPO 
w poszczególnych województwach:


