
Badania na rynek

Wsparcie można uzyskać na realizację projektów, które dotyczą wdrożenia wyników prac badawczo-
-rozwojowych przeprowadzonych samodzielnie przez wnioskodawcę lub na jego zlecenie, bądź zaku-
pionych przez wnioskodawcę. Prace badawczo-rozwojowe muszą prowadzić do wprowadzenia na rynek 
nowych lub znacząco ulepszonych produktów.

Dla kogo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl

Instytucja udzielająca
wsparcia

Termin naboru

1 mln PLN Minimalna wartość
kosztów kwali�kowanych

● konkurs ogólny: 850 mln PLN

● konkurs dedykowany średnim miastom: 200 mln PLN

● konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności: 

 50 mln PLN

Budżet

50 mln EUR
Maksymalna wartość
kosztów kwali�kowanych

Poddziałanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

| Badania na rynek

Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie (MŚP)
osiągające przychody nie niższe niż:
● 1 mln PLN – średnie
● 600 tys. PLN – mikro, małe

w jednym z ostatnich 3 lat obrotowych

1-31 października 2019



| Badania na rynek crido.pl

Michał Gwizda
PARTNER ZARZĄDZAJĄCY

T: +48 22 324 59 59
E: michal.gwizda@crido.pl

Magdalena Kosewska-Kwaśny
PARTNER

T: +48 22 324 59 24
E: magdalena.kosewska@crido.pl

Magdalena Zawadzka
PARTNER 

T: +48 22 324 59 28
E: magdalena.zawadzka@crido.pl

Szymon Żółciński
PARTNER

T: +48 22 324 59 20
E: szymon.zolcinski@crido.pl
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Poziom wsparcia inwestycyjnego
dla średnich przedsiębiorstw

Dla mikro i małych przedsiębiorstw +10 p.p.

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia na realizację ekspery-
mentalnych prac rozwojowych związanych z aspektami technolo- 
gicznymi wynikającymi z wdrożenia wyników prac B+R, w maksy-
malnej wysokości do 450 tys. PLN i równocześnie nie więcej niż:

● 45% kosztów kwalifikowanych tych prac 
 – przedsiębiorstwa mikro i małe

● 35% kosztów kwalifikowanych tych prac 
 – przedsiębiorstwa średnie

Dodatkowe wsparcie
na realizację usług
doradczych 

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia na realizację usług 
doradczych, które nie są związane z bieżącą działalnością opera-
cyjną firmy oraz będą świadczone przez doradców zewnętrznych, 
w maksymalnej wysokości  500 tys. PLN i równocześnie nie więcej 
niż 50% kosztów kwalifikowanych tych usług

● przygotowanie do realizacji (posiadanie zezwoleń)

● wdrożenie wyników prac B+R chronionych patentem
 lub zgłoszonych do ochrony własności intelektualnej
 (posiadanie patentu / wzoru użytkowego lub zgłoszenia
 jest premiowane)
 
● poziom innowacji produktowej (co najmniej w skali kraju)

● potencjał rynkowy rezultatu projektu
    
● członkostwo w Krajowym Klastrze Kluczowym

● nabycie lub leasing nieruchomości
 (nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowanych)

● roboty i materiały budowlane

● środki trwałe

● wartości niematerialne i prawne

Koszty kwali�kowane
Kluczowe kryteria
oceny 

Dodatkowe wsparcie na realizację
prac rozwojowych


