Deadline
Nazwa
składania konkursu/działani Nazwa programu
wniosków
a

Działanie 1.2
Inwestycje
przedsiębiorstw w
25.02.2016
badania i
innowacje / 1.2.2
Projekty B+R
przedsiębiorstw

Działanie 1.1
"Projekty B+R
przedsiębiorstw",
Poddziałania
1.1.2 "Prace B+R
29.02.2016
związane z
wytworzeniem
instalacji
pilotażowej/demo
nstracyjnej"

Działanie 2.3
"Zwiększenie
konkurencyjności
03.03.2016
MŚP"
Poddziałanie
2.3.1 "Innowacje
w MŚP"

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Łódzkiego

Program
operacyjny
inteligentny
Rozwój (PO IR)
http://www.poir.g
ov.pl/strony/oprogramie/

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Łódzkiego

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Centrum
Obsługi
Przedsiębiorcy
http://www.cop.
lodzkie.pl/

PO IR

Odbiorca

Przedsiębiorcy,
konsorcja
przemysłowe z
rolą wiodącą
przedsiębiorcy

Tematyka

Przeprowadzenie badań
przemysłowych oraz
eksperymentalnych prac
rozwojowych (do etapu
pierwszej produkcji) służących
opracowaniu nowego lub
znacząco udoskonalonego
produktu (wyrobu lub usługi)
lub procesu.

Budżet konkursu

6 mln €

Maksymalny
budżet
projektu/dofi
nansowania

Link do
informacji

http://www.c
op.lodzkie.pl
/naborMaksymalny wnioskow/51
budżet: 5
8-1-2mln zł,
inwestycjedofinansowa przedsiebior
nie: 700 000
stw-wzł (+
badania-i"Uwagi")
innowacje-12-2-projektyb-rprzedsiebior

500 mln zł (mikro,
małe, średnie
przedsiębiorstwa w
http://www.n
Wpisuje się w Krajowe
woj. Mazowieckim 5-15 mln € cbir.pl/fundu
Inteligentne Specjalizacje
38 mln, poza woj.
(50 mln
szePrzedsiębiorstwa http://www.me.gov.pl/files/uplo Mazowieckim 362
koszty
europejskie/
ad/23423/Opisy%20KIS_wersj
mln, inne
kwalifikowaln poir/konkurs
a%20finalna_31.03%202.pdf przedsiębiorstwa e)
y/konkurs21
woj.. Maz 9,5 mln,
122015/
poza woj., maz.
90,5 mln

Centrum
Obsługi
Mikro, małe i
Przedsiębiorcy
średnie
http://www.cop. przedsiębiorstwa
lodzkie.pl/

Wdrożenie lub zakup i
wdrożenie wyników prac B+R,
wdrożenie innowacyjnych
produktów, procesów
wytwarzania produktów lub
świadczenia usług, w tym
ekoinnowacje

12 mln €

3 mln zł (+
"uwagi")

Uwagi
Procent dofinansowania projektu
Badania przemysłowe:
- mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa:
80%;
- średnie przedsiębiorstwa: 75%;
- duże przedsiębiorstwa: 65%.

Link do
formularza
aplikacyjnego/
dokumentów

Kontakt

http://www.co
p.lodzkie.pl/na Monika Więckowska
bortel. 724 544 020
wnioskow/518e-mail:
1-2-inwestycje- m_wieckowska@larr
przedsiebiorst
.lodz.pl
w-w-badania-iinnowacje-1-2- Bartłomiej Walczak
2-projekty-b-r- b_walczak@larr.lodz
przedsiebiorst
.pl
w#niezbedne- tel. 42 208 92 78
dokumenty

Eksperymentalne prace rozwojowe:
- mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa:
60%;
- średnie przedsiębiorstwa: 50%;
- duże przedsiębiorstwa: 40%.
Dofinansowanie projektu może być udzielone pod
warunkiem zobowiązania się beneficjenta do
wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:
1) wprowadzenie wyników prac rozwojowych do
własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy
poprzez rozpoczęcie pro dukcji lub świadczenia
usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub
2) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na
tel. 022 390 73 01
korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw https://lsi.ncbr
e-mail:
.gov.pl/login.p
własności intelektualnej w działalności
konkurs1.1.2@ncbr.
hp
gospodarczej prowadzonej przez innego
gov.pl
przedsiębiorcę lub
3) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do
wyników prac rozwojowych w celu wprowadzenia
ich do działalności gospodarczej innego
przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie
wyników prac rozwojowych nie uznaje się zbycia
wyników tych prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Procent dofinansowania projektu
http://www.c
op.lodzkie.pl Maksymalny poziom dofinansowania projektu
/naborśrodkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020
wnioskow/51 wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych
9-2-3(zgodnie z § 11 ust. 14 Regulaminu konkursu).
zwiekszenie- Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu
konkurencyj (zgodnie z § 11 ust. 15 Regulaminu konkursu):
nosci-msp-23-1o 10% - w przypadku ubiegania się o
innowacje-w- dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
msp
o 20% - w przypadku ubiegania się o
dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa

http://www.co
Monika Więckowska
p.lodzkie.pl/na
tel. 724 544 020
bore-mail:
wnioskow/519m_wieckowska@larr
2-3.lodz.pl
zwiekszeniekonkurencyjn
Bartłomiej Walczak
osci-msp-2-3b_walczak@larr.lodz
1-innowacje-w.pl
msp#niezbed
tel. 42 208 92 78
ne-dokumenty

Instytuty
badawcze,
uczelnie, sektor
Międzynarodowe projekty w
medyczny,
tematyce chorób układu
przedsiębiorcy - 3sercowo-naczyniowego
5 partnerów z
przynajmniej 3
krajów

1st Joint
Transnational Call
08.03.2016 (JTC 2016)
http://www.eracvd.eu/256.php

ERA-CVD
Cardiovascular
Diseases
http://www.eracvd.eu/

15.03.2016 TEAM-TECH

Naukowiec
(niezależnie od
narodowości)
posiadający co
najmniej stopień
naukowy doktora
Program
oraz
operacyjny
doświadczenie
inteligentny
FNP
naukowe poparte
Rozwój (PO IR) http://www.fnp. osiągnięciami o
http://www.poir.g org.pl/
międzynarodowym
ov.pl/strony/ozasięgu,
programie/
zamierzający
zatrudnić w swym
zespole młodych
uczonych:
studentów,
doktorantów,
młodych doktorów.

Proinnowacyjne
18.03.2016 usługi IOB dla
MŚP

Program
Operacyjny
Inteligentny
Rozwój

NCBR

Polska
Agencja
Rozwoju
Przedsiębiorcz
ości

Mikro, mali lub
średni
przedsiębiorcy

500 000 €

Prowadzone prace badawcze powinny dotyczyc
przynajmniej jednego z poniższych tematów:
Earlier recognition and prognosis of Heart Failure, e.g.
new strategies to diagnose asymptomatic phases;
early prediction of the evolution of the disease and/or
the risk of mortality.
Innovative approaches to prevent and treat Heart
Failure or to reverse the remodeling process, e.g.:
regenerative strategies, i.e. tissue engineering with or
without stem cells, use of miRNA or siRNA;
gene-based approaches;
nanomedicine-based strategies such as use of nanocarriers and other vehicles for targeted drug delivery or
molecular therapeutics.
Role of the interface between myocardium and nonmyocyte cells in pathophysiology of heart failure e.g.:
communication with endothelium, circulating blood
cells, local immune system, etc.

Projekty w ramach programu mogą być realizowane
w trzech wariantach:
- przez jednostki naukowe w zakresie, w którym nie
prowadzą działalności gospodarczej (bez udzielania
pomocy publicznej),
- przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania
pomocy publicznej na działalność B+R),
- przez konsorcja naukowo-przemysłowe, z
http://www.fn
udziałem jednej jednostki naukowej i jednego
3 500 000 zł p.org.pl/ofert
przedsiębiorstwa (dla jednostki naukowej bez
a/team-tech/
pomocy publicznej, pod warunkiem, że nie prowadzi
działalności gospodarczej, dla przedsiębiorstwa
zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej
na działalność B+R).
W przypadku jednostek naukowych projekty w
ramach programu TEAM-TECH obligatoryjny jest
udział co najmniej jednego partnera
gospodarczego.

Rozwój kadr sektora B+R w
projektach zespołowych
prowadzonych przez uczonych
(niezależnie od narodowości)
posiadających wybitne
doświadczenie we wdrażaniu
wyników prac badawczych do
praktyki gospodarczej, bądź w
realizowaniu usług
badawczych czy obsłudze
urządzeń badawczych na
rzecz odbiorców biznesowych.

Dofinansowanie na realizację
proinnowacyjnych usług:
a) usług doradczych w zakresie
innowacji (doradztwo, pomoc i
szkolenia w zakresie transferu
wiedzy, nabywania i ochrony
wartości niematerialnych i
prawnych oraz korzystania z nich,
korzystania z norm i regulacji, w
których są one osadzone),
b) usług wsparcia innowacji
(udostępnienie przestrzeni
biurowej, banków danych,
zasobów bibliotecznych, badań
rynku, laboratoriów, znakowanie,
testowanie i certyfikację jakości w
celu opracowania bardziej
efektywnych produktów procesów
i usług

http://www.n
cbr.gov.pl/pr
ogramymiedzynarod
owe/era-netco-fund/eracvd/aktualno
sci/art,3934,
otwarcienaboruwnioskow-w1-konkursiew-ramachera-cvdcardiovascul
ardiseases.ht

w województwie
mazowieckim
wynosi 3 045
000,00 zł, w
województwie
innym niż
mazowieckie
wynosi 28 255
000,00zł

http://www.ncbr.gov.
pl/programymiedzynarodowe/erahttps://secure. net-co-fund/eraptcvd/aktualnosci/art,3
dlr.de/ptoutlin 934,otwarcie-naborue/app/users/lo wnioskow-w-1gin/JTC2016 konkursie-w-ramachera-cvdcardiovasculardiseases.html

Koordynator
Programu
dr inż. Dariusz
http://www.fnp Łukaszewski
.org.pl/assets/
Program_Tea tel.: 22 311 84 25
m_Tech_wz% kom. 604 124 840
C3%B3r_dok e-mail:
umentacji_ko dariusz.lukaszewski
nkursowej.pdf @fnp.org.pl

Intensywności wsparcia:
http://poir.pa
rp.gov.pl/nab a) do 70% wartości wydatków kwalifikowanych dla
orprzedsiębiorców, których całkowita kwota pomocy
50-420 tys. zł
wnioskow/og na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi
tel. 22 432 89 91 wydatków
https://lsi1420
loszenie-o- wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2
93
kwalifikowaln
.parp.gov.pl/h
konkursie-do- rozporządzenia Komisji nr 651/2014 nie przekracza
ych (str. 8
ome
dzialania-2-3- 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy w
info@parp.gov.pl
Regulaminu)
poddzialanie- dowolnym trzyletnim okresie,
2-3-1-w2015-r
b) do 50% wartości wydatków kwalifikowanych dla
pozostałych przedsiębiorców.

21.
międzynarodowy
konkurs na
Inicjatywa
30.03.2016 projekty
CORNET
badawcze w
ramach Inicjatywy
CORNET.

Działanie 2.1
Wsparcie
inwestycji w
29.04.2016
infrastrukturę B+R
przedsiębiorstw
PO IR.

Poddziałanie
1.1.1 Badania
przemysłowe i
20.07.2016
prace rozwojowe
realizowane przez
przedsiębiorstwa

Program
Operacyjny
Inteligentny
Rozwój

Program
Operacyjny
inteligentny
Rozwój

NCBR

Departament
Wdrażania
Programów
Operacyjnych
w Ministerstwie
Rozwoju

1) Zrzeszenie
branżowe
grupujące małe i
średnie
przedsiębiorstwa
(np. izby
gospodarcze,
klastry itp.)
Badania branżowe
posiadające
osobowość
prawną i siedzibę
na terytorium
Rzeczpospolitej
Polskiej
2) Jednostka
naukowa

Przedsiębiorcy
planujący
tworzenie lub
rozwój inwestycji
typu centra
badawczorozwojowe

NCBR
Małe i średnie
http://www.ncb
przedsiębiorstwa
r.gov.pl/

http://www.n
cbir.pl/progr
amymiedzynarod
owe/wspolpr
acasieciowa/inic
jatywacornet/aktual
nosci/art,384
8,21konkurs-wramachinicjatywycornet.html

Maksymalny poziom dofinansowania udzielonego
zrzeszeniu na realizację projektu w
ramach Inicjatywy CORNET wynosi:
- do 100% w przypadku kosztów wykonania prac
badawczych realizowanych przez
jednostkę naukową;
- do 85% w przypadku pozostałych kosztów
realizacji projektu ponoszonych przez
zrzeszenie.

http://www.nc
bir.pl/program
ymiedzynarodo
we/wspolprac
asieciowa/inicja
tywacornet/materia
ly-dopobrania/

Wsparcie tworzenia lub
rozwoju centrów badawczorozwojowych poprzez
inwestycje w aparaturę, sprzęt, 1 mld. Zzł (89 mln.
technologie i inną niezbędną
Woj.. Mazowieckie, 200 000 € +
infrastrukturę, która służyć
911 mln, pozostałe
"Uwagi"
będzie prowadzeniu prac
woj.)
badawczo-rozwojowych na
rzecz tworzenia innowacyjnych
produktów i usług.

http://www.fu
nduszeeurop
ejskie.gov.pl
/nabory/21Wsparcieinwestycji-winfrastruktur
e-BRprzedsiebior
stw-1

Maksymalna intensywność wsparcia wynosi 70%
wartości kosztów kwalifikowanych w zależności od
statusu przedsiębiorstwa i miejsca lokalizacji
inwestycji. Maksymalna intensywność
dofinansowania wynosi 45% wartości kosztów
kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego
przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego
przedsiębiorcy, 25% w przypadku innego niż mikro-,
małe lub średnie przedsiębiorstwo.

http://www.fun
duszeeuropej
skie.gov.pl/na
bory/21Wsparcieinwestycji-winfrastruktureBRprzedsiebiorst
w1#Niezb%C4

Wsparcie badań
przemysłowych i
eksperymentalnych prac
rozwojowych lub
eksperymentalnych prac
rozwojowych.

http://www.p
oir.gov.pl/me
dia/12310/ha Konkurs wieloetapowy, nabór do pierwszego etapu
rmonogram_ rozpoczyna się w 4 kwietnia, ogłoszenie konkursu 1
konkursow_ marca.
na_2016_P
OIR_wersja1

500 000 €

750 mln zł

Joanna Makocka
tel. +48 519 684 989
e-mail:
joanna.makocka@n
cbr.gov.pl

tel. (22) 693 56 06
POIR@mg.gov.pl

