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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój wspiera prowadzenie badań naukowych, rozwój no-
wych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych 
i średnich przedsiębiorstw.  

Cele główne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

Celem głównym (POIR) jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, 
wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów na B+R, w szczególności poprzez:

�� wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej,
�� podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych i prac rozwojowych,
�� zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych i prac 

rozwojowych.

Cel główny jest realizowany przez komplementarne cele PO IR szczegółowe, określone na po-
ziomie osi priorytetowych.

Osie priorytetowe

1. Oś priorytetowa 1: Wsparcie dla prac B+R
2. Oś priorytetowa 2: Wsparcie innowacji
3. Oś priorytetowa 3: Wsparcie otoczenie i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw
4. Oś priorytetowa 4: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
5. Oś priorytetowa 5: Pomoc techniczna
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Beneficjenci

O wsparcie z PO IR występować mogą przede wszystkim:
�� przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP),
�� jednostki naukowe konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych,
�� instytucji otoczenia biznesu.

Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wsparcie publi-
kowane są każdorazowo w dokumentacji konkursu o dofinansowanie. 

Projekty finansowane z PO Inteligentny Rozwój można podzielić na dwie grupy:
Pierwszą stanowią te, które przyczyniają się przede wszystkim do rozwoju realizujących je pod-

miotów.
Drugą grupę stanowią przedsięwzięcia, których realizatorzy pełnią jedynie funkcję wykonawcy 

lub pośrednika w dostarczaniu konkretnych rozwiązań dla wybranych grup adresatów. Projekty takie 
w PO IR kierowane są przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów.

Finansowanie programu 

PO Inteligentny Rozwój finansowany jest z dwóch źródeł:
�� Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z którego przeznaczone jest 8 613,9 mln euro
�� środków krajowych – publicznych i prywatnych, których minimalne zaangażowanie wynosi 

1 575,9 mln euro.

Finansowanie projektów

Sposób finansowania projektów zależy głównie od rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia 
oraz specyfiki projektu. Pierwsza podstawowa zasada mówi, że dofinansowane mogą być jedynie 
tzw. koszty kwalifikowane. Katalog takich kosztów określony jest dla każdego programu i typu pro-
jektu. Jeżeli w ramach projektu pojawi się potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na 
liście kosztów kwalifikowanych, należy sfinansować je ze środków własnych.

W większości projektów finansowanych w PO Inteligentny Rozwój wymagane jest, aby bene-
ficjenci partycypowali w kosztach ich realizacji, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy 
w szczególności projektów, w których występuje pomoc publiczna. 

Formy dofinansowania

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie:
�� refundacji – wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście 

poniesionych przez realizatora projektu i sfinansowanych z jego własnych środków lub
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�� zaliczki – wypłacanej na poczet planowanych wydatków. Ostateczne rozliczenie dokonywane 
jest na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.

Dofinansowanie dotyczy jedynie kosztów kwalifikowanych. W każdym ogłoszeniu konkursu 
znajdują się szczegółowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności kosztów. Jeżeli w ramach projektu 
wystąpi potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na liście kosztów kwalifikowanych, 
beneficjent musi sfinansować je ze środków własnych.

W zdecydowanej większości działań w ramach POIR wymagane jest wniesienie tzw. wkładu 
własnego. Jego wielkość jest uzależniona m.in. od rodzaju konkursu, podejmowanych działań, wiel-
kości przedsiębiorstwa, lokalizacji inwestycji.

Zakres wsparcia

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
• Projekty B+R przedsiębiorstw
• Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych
• Sektorowe programy B+R

Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
• Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
• Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii
• Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu innowacji
 
Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
• Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
• Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
• Instrumenty finansowe

Wybrane nabory wniosków w ramach PO Inteligentny Rozwój – dotacje

2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój

Nabór wniosków od 17.04.2019 do 7.01.2020 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 
Poddziałania 2.3.2 – etap II inwestycyjny, w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i poten-
cjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR ogłosiła konkurs na dofinansowa-
nie projektów. Konkurs jest dedykowany projektom na rzecz dostępności. 
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Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy zrealizo-
wali i rozliczyli projekt (tzn. złożyli wniosek o płatność końcową, który został zaakceptowany przez 
PARP) w ramach I etapu usługowego Poddziałania 2.3.2 POIR.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na realizację inwestycji początkowej związa-
nej z wdrożeniem innowacji produktowych 
(nowy lub znacząco ulepszony wyrób, usługa, 
technologia lub nowy projekt wzorniczy), na-
kierowanych na zaspokojenie specyficznych 
potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalny-
mi (fizycznymi, poznawczymi), opracowanych 
przez jednostki naukowe na rzecz MŚP w etapie 
usługowym.

Na realizację inwestycji początkowej związanej 
z wdrożeniem w przedsiębiorstwie Wniosko-
dawcy innowacji technologicznej (produkto-
wej lub procesowej) będącej przedmiotem opra-
cowania w ramach I etapu poddziałania 2.3.2 
POIR.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie

Kwota przeznaczona na dofinansowanie
projektów: 5 000 000 zł, w tym:
• województwo mazowieckie: 486 404 zł
• pozostałe województwa: 4 513 596 zł 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie
projektów: 20 000 000 zł, w tym:
• województwo mazowieckie: 1 945 617 zł
• pozostałe województwa: 18 054 383 zł

ü�Maksymalne dofinansowanie – 560 000 zł
ü�Wartość projektu (koszty kwalifikowane) – 800 000 zł 
ü�Wsparcie – do 70% wartości projektu
ü�Wkład własny – minimum 30%

Wybrane rodzaje wsparcia pozadotacyjnego

Poręczenie do 500 tys. zł (do wyczerpania środków finansowych)

1.5.3 Nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny (IF), RPO warmińsko-mazurskiego 
Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Wsparcie przeznaczone dla przedsiębiorstw inwestujących m.in. w: 
a) maszyny i sprzęt produkcyjny (przedsięwzięcia rozwojowe, np. modernizacja środków pro-

dukcji, wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących miejsc pracy);
b) nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK);
c) innowacje produktowe i procesowe, m.in. poprzez adaptowanie gotowych technologii i roz-

wiązań zakupionych przez przedsiębiorstwo, wprowadzanie tzw. innowacji imitujących oraz 
innowacji w skali przedsiębiorstwa.
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Stopa jednostkowego poręczenia wynosi maksymalnie 75% kwoty kapitału Kredytu wypłaco-
nego bez odsetek, prowizji i innych zobowiązań Ostatecznego Odbiorcy związanych z otrzymanym 
Kredytem.

Stopa jednostkowego poręczenia wynosi maksymalnie 80% kwoty kapitału kredytu wypłaconego 
bez odsetek, prowizji i innych zobowiązań ostatecznego odbiorcy, związanych z otrzymanym kredy-
tem, którego cel wpisuje się w:

a) finansowanie projektów realizowanych na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji tj.:
• Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej;
• Obszary o słabym dostępie do usług publicznych oraz obszary przygraniczne.

b) inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko – mazurskiego, 
tj.: drewno i meblarstwo, żywność wysokiej jakości, ekonomia wody. 

Pożyczka inwestycyjna z premią od 5 tys. do 1 mln zł (do wyczerpania środków finansowych)

1.5.3 Nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny (IF), RPO warmińsko-mazurskiego 
Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Środki mogą być przeznaczone m.in. na:
• Wsparcie inwestycji w niezbędną infrastrukturę ściśle związaną z przedmiotem projektu, po-

prawę potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw, zdolność do rozszerzenia oferty o nowe 
produkty lub usługi. W stosunku do wybranych przedsięwzięć możliwe jest stosowanie premii 
(w postaci subsydiowania odsetek).

• Wsparcie skierowane do przedsiębiorstw inwestujących w:
a) maszyny i sprzęt produkcyjny (przedsięwzięcia rozwojowe, np. modernizacja środków pro-

dukcji, wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących miejsc pracy),
b) nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK),
c) innowacje produktowe i procesowe, m.in. poprzez adaptowanie gotowych technologii 

i rozwiązań zakupionych przez przedsiębiorstwo, wprowadzanie tzw. innowacji imitują-
cych, innowacji w skali przedsiębiorstwa. 

• Wsparcie inwestycji zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, zgodnie 
z przepisami prawa unijnego.

• Projekty realizowane na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji, tj.:
a) obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej,
b) obszary o słabym dostępie do usług publicznych oraz obszary przygraniczne. 

• Inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego, tj.: 
drewno i meblarstwo, żywność wysokiej jakości, ekonomia wody.  

• Premię w postaci subsydiowania odsetek dotyczy projektów o szczególnym potencjale roz-
wojowym dla regionu, w tym: przyczyniających się do oszczędności surowców i energii oraz 
ograniczenia emisji szkodliwych gazów do środowiska, realizowanych na obszarach o niskim 
poziomie aktywności gospodarczej, wysokiej stopie bezrobocia, ukierunkowanych na ekspan-
sję rynkową w wymiarze geograficznym lub ofertowym, przyczyniających się do tworzenia 
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trwałych miejsc pracy. Pośrednik Finansowy przygotuje kryteria na podstawie których będzie 
kwalifikował przedsięwzięcie do objęcia Premią.

• Premię udzielaną poprzez obniżenie do 50% wartości poszczególnych rat odsetkowych spła-
canych do łącznej maksymalnej wysokości 50 tys. zł na jednego Ostatecznego Odbiorcę.

Pożyczka Rozwojowa od 5 tys. do 1 mln zł (do wyczerpania środków finansowych)

1.3.3 Fundusz na rozwój nowych firm (IF), RPO warmińsko-mazurskiego 
Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Przeznaczenie środków m.in. na:
• Wsparcie małych, mikro i średnich przedsiębiorstw, których działalność musi być prowadzona na 

terenie województwa warmińsko-mazurskiego (lokalizacja siedziby/oddziału przedsiębiorstwa).
• Przyznanie pożyczki zależne jest od dwóch wariantów:

a) wyłącznie na przedsięwzięcie o charakterze inwestycyjnym umożliwiające wzrost pozycji 
konkurencyjnej firmy na rynku, jej produktywności, potencjału rozwojowego, lub

b) przedsięwzięcie łączące koszty o charakterze inwestycyjnym i obrotowym mające na celu 
wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa bądź realizację nowych projektów.

• Projekty realizowane na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji, tj.:
a) obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej;
b) obszary o słabym dostępie do usług publicznych oraz obszary przygraniczne. 

• Inwestycje w obszarze Inteligentnych Specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego, tj.: 
drewno i meblarstwo, żywność wysokiej jakości, ekonomia wody. 

Inwestycje w ramach powyższych inteligentnych specjalizacji muszą spełnić co najmniej 
dwa z poniższych warunków łącznie: 

a) wpływ na eliminowanie negatywnych skutków zagrożeń i/lub wpływ na wykorzystanie szans 
zdiagnozowanych w analizie SWOT dla danej inteligentnej specjalizacji, 

b) wpływ na wzmocnienie silnych stron i/lub eliminację słabych stron zdiagnozowanych w anali-
zie SWOT dla danej Inteligentnej Specjalizacji, 

c) dyfuzję wyników projektu na więcej niż jeden podmiot działający w obszarze danej inteligent-
nej specjalizacji, 

d) stworzenie w wyniku projektu możliwości eksportowych w ramach danej Inteligentnej Specja-
lizacji i/lub generowanie potencjalnego wzrostu współpracy w europejskich łańcuchach wartości, 

e) wpływ na kreowanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, biznesowym, otocze-
niem biznesu, administracją w obrębie co najmniej jednej Specjalizacji w wyniku realizacji projektu. 

Opracowano na podstawie:
• www.poir.gov.pl
• www.funduszeeuropejskie.gov.pl


