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Główne założenia 

 Wsparcie całego procesu B+R+I 

 Wsparcie przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju 

 Współpraca nauki z biznesem 

 Koncentracja na Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach 



 

Nowość: wsparcie modułowe (I priorytet)  
 

– „Ścieżka SMART” 

 

 

Moduł obowiązkowy:  

„Prace B+R” lub „Wdrożenie innowacji” albo „Infrastruktura B+R”  

(wybór wnioskodawcy MSP, duże firmy obowiązkowo B+R), 

 

Moduły uzupełniające: 

• Wdrożenie 

• Cyfryzacja 

• Zazielenienie przedsiębiorstw 

• Internacjonalizacja 

• Kompetencje  



  

Moduł: B+R 

 

1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe 

2. Projekty indywidualnych przedsiębiorstw i konsorcjalne 

 

Wsparcie skierowane do: 

• Małych i średnich przedsiębiorstw 

• Dużych przedsiębiorstw 

• Jednostek naukowych (wyłącznie w konsorcjach z przedsiębiorcami) 



  

Moduł: B+R – poziomy dofinansowania 

 
- małe firmy: badania przemysłowe 80%, prace rozwojowe 60% 
 
- średnie firmy: badania przemysłowe 75%, prace rozwojowe 50% 
 
- duże firmy: badania przemysłowe 65%, prace rozwojowe 40%  

 



  

Moduł: Infrastruktura B+R 

 

1. Tworzenie i rozwój centrów badawczo-rozwojowych, służące realizacji 

agendy badawczej 

2. Projekty indywidualnych przedsiębiorstw i konsorcjalne 

 

Wsparcie skierowane do: 

• Małych i średnich przedsiębiorstw 

• Dużych przedsiębiorstw 

• Jednostek naukowych (wyłącznie w konsorcjach z przedsiębiorcami) 



  

Moduł: Wdrożenie innowacji 

Wdrożenie może dotyczyć prac B+R: 

• Realizowanych samodzielnie w module obowiązkowym 

lub 

• Zrealizowanych / zakupionych wcześniej przez przedsiębiorcę 

 

Wsparcie mogą uzyskać: 

• MSP i small mid-caps (>250 osób zatrudnionych, lecz <3000) 

• Duże przedsiębiorstwa, które współpracują z MSP  



  

Moduł: Wdrożenie innowacji – poziomy 
dofinansowania  

Tzw. „Mapa pomocy regionalnej” – wysokość dofinansowania uzależniona 

jest od lokalizacji inwestycji i od wielkości przedsiębiorstwa: 

 45% - firmy mikro i małe w woj. wielkopolskie (Poznań i powiaty 

poznański, szamotulski, obornicki, średzki, śremski – 40%) 

 35% - firmy średnie (Poznań i powiaty poznański, szamotulski, 

obornicki, średzki, śremski – 30%) 

 25% - firmy duże (Poznań i powiaty j.w. – 20%) 

 

 



  

Moduł: Cyfryzacja 

• Analityka danych, optymalizacja produkcji 

• Robotyzacja linii produkcyjnej 

• Oprogramowanie obniżające koszty prototypowania i wprowadzania 

nowych produktów 

• Internet rzeczy 

• Cyfrowy bliźniak 

• Systemy zwiększające cyberbezpieczeństwo 

• Big data – wykorzystanie dużych zbiorów danych i zaawansowanej 

analityki w procesie produkcji 



  

Moduł: Zazielenienie przedsiębiorstw  

GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO: 

• Zastępowanie bądź redukcja substancji szkodliwych w materiałach, 

produktach 

• Ponowne użycie zasobów wcześniej traktowanych jako odpad 

• Promowanie OZE 

• Zastępowanie materiałów pierwotnych surowcami wtórnymi i 

produktami ubocznymi  



  

Moduł: Kompetencje 

Zdobywanie nowych umiejętności oraz wiedzy, w szczególności w zakresie: 

• Inteligentnych specjalizacji 

• Transformacji przemysłu w kierunku Przemysłu 4.0 

• Transferu technologii 

• Zarządzania innowacjami 

• Ekoprojektowania 

• Obsługi infrastruktury badawczej 

 

Wspomagających realizację pozostałych modułów 



  

Moduł: Internacjonalizacja 

• Komercjalizacja wyników prac B+R za granicą 

• Udział w międzynarodowych łańcuchach dostaw 

• Promocja produktów lub usług na rynkach zagranicznych 

• Uzyskanie ochrony praw własności intelektualnej lub jej utrzymanie 

poza Polską  



  

Gdzie są składane wnioski? 

1. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: 

• Duże przedsiębiorstwa 

• Konsorcja dużych firm z MSP i organizacjami badawczymi 

• Konsorcja MSP z organizacjami badawczymi 

  

2. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: 

• Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) 

• Konsorcja MPS 



  

Kredyt technologiczny  

(FENG, działanie 2.32) 

Instrument mieszany: przedsiębiorca uzyskuje kredyt inwestycyjny w banku 

komercyjnym oraz dofinansowanie (premię technologiczną) z Banku 

Gospodarstwa Krajowego na spłatę części kapitału uzyskanego kredytu 

inwestycyjnego. 

 

Dla kogo: przedsiębiorstwa MSP 

 

Wysokość premii: zgodnie z Mapą pomocy regionalnej (w Wlkp: 35% firmy 

średnie, 45% firmy mikro i małe) 

  



  

Kredyt technologiczny 

Warunek udziału: realizacja inwestycji polegającej na: 
 zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej 

podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, od 
dotychczas wytwarzanych w Rzeczpospolitej Polskiej, towarów, 
procesów lub usług albo 

 wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej 
podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych od 
dotychczas wytwarzanych w Rzeczpospolitej Polskiej, towarów, 
procesów lub usług. 

  
Nowa technologia: technologia w postaci prawa własności przemysłowej 
lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub 
nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwi wytwarzanie nowych 
lub znacząco ulepszonych, od dotychczas wytwarzanych  
w Rzeczpospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług i która nie jest 
stosowana na świecie dłużej niż 5 lat.  



  

Kredyt technologiczny 

Na co:  

Wsparcie inwestycji w:  

a. Budowę, rozbudowę, 

b. Zakup środków trwałych, nowych i używanych,  

c. Zakup wartości niematerialnych i prawnych.  

 

Termin naboru: od 23.03.2023 do 31.05.2023 

  



  

Kredyt ekologiczny  

(FENG, działanie 3.1) 

Instrument mieszany: przedsiębiorca uzyskuje kredyt inwestycyjny w banku 

komercyjnym oraz dofinansowanie (premię technologiczną) z Banku 

Gospodarstwa Krajowego na spłatę części kapitału uzyskanego kredytu 

inwestycyjnego. 

 

Dla kogo: przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie oraz small-mid caps (do 

499 pracowników) i mid-caps (do 3 000 pracowników) z terenu całej Polski.  

 



  

Kredyt ekologiczny 

Na co:  

Kredyt ekologiczny jest przeznaczony na przedsięwzięcia związane z poprawą 

efektywności energetycznej przedsiębiorstw i wpływające na obniżenie 

zużywanej energii pierwotnej w przedsiębiorstwie. 

 

Przykłady inwestycji:  

1) Wymiana maszyn energochłonnych na bardziej efektywne pod względem 

energetycznym. 

2) Termomodernizacja budynków, w tym ocieplenie budynków, wymiana 

okien, dachu itd. 

3) Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. 

4) Inwestycje prowadzące do oszczędności energii, w tym: modernizacja 

oświetlenia, systemów wentylacji i inne.  



  

Kredyt ekologiczny – poziom dofinansowania 

Intensywność wsparcia dla województwa wielkopolskiego:  

 45% - firmy mikro i małe (Poznań i powiaty poznański, szamotulski, 

obornicki, średzki, śremski – 40%) 

 35% - firmy średnie (Poznań i powiaty poznański, szamotulski, obornicki, 

średzki, śremski – 30%) 

 25% - small mid-caps i mid-caps (Poznań i powiaty poznański, szamotulski, 

obornicki, średzki, śremski – 20%) 

  
Niektóre wydatki inwestycyjne umożliwiające przedsiębiorstwom 
zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony 
środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku 
norm unijnych będą dofinansowane zgodnie z SEKCJĄ 7 Rozporządzenia 
ogólnego w sprawie wyłączeń blokowych  - Pomoc na ochronę środowiska i 
będą objęte następującym poziomem pomocy: 

 60% -  małe przedsiębiorstwa 

 50% - średnie przedsiębiorstwa 

 40% - small mid capsy i mid capsy 



  

Krajowy Plan Odbudowy 

Nabory planowane w pierwszej połowie 2023 r.: 

 

• Inwestycje dla przedsiębiorstw MSP w produkty, usługi i kompetencje 

pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (A 1.2.1) 

• Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych, 

rybołówstwa i akwakultury (A 1.4.1) 

• Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w dużych 

przedsiębiorstwach (A 2.1.1) 

• Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym 

związanych z Gospodarką Obiegu Zamkniętego (przedsiębiorstwa, w tym 

MSP) A 2.2.1 

 


