
Innowacje w MŚP

Wsparcie można uzyskać na projekty prowadzące do stworzenia innowacyjnych w skali regionu 
produktów lub procesów technologicznych. Wymagane jest wdrożenie własnych lub nabytych wyni-
ków prac B+R. Konkurs jest przeznaczony dla projektów realizowanych na terytorium makroregionu 
Polski Wschodniej.

Dla kogo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl

Instytucja udzielająca
wsparcia

30 kwietnia – 14 czerwcaTermin naboru

1 mln PLN Minimalna wartość
kosztów kwali�kowanych

Budżet

50 mln EURMaksymalna wartość
kosztów kwali�kowanych

20 mln PLNMaksymalna kwota 
wsparcia

Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
Program Operacyjny Polska Wschodnia

| Innowacje w MŚP

Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie (MŚP) 

● zatrudniające co najmniej 5 pracowników

● osiągające przychody nie mniejsze niż 600 tys. PLN

● od 6 miesięcy należące do ponadregionalnego
   powiązania kooperacyjnego

170 mln PLN (w tym 100 mln PLN na projekty

realizowane w miastach średnich)
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● wdrożenie prac badawczo-rozwojowych
 
● innowacyjność produktu lub procesu technologicznego  
 przynajmniej w skali regionu
 
● przygotowanie do realizacji (posiadanie zezwoleń)
 
● pozytywny wpływ na działalność gospodarczą członków  
 ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego
 
● wzrost zatrudnienia
 
● zgodność z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami  
 wspólnymi dla co najmniej dwóch województw 
 z Polski Wschodniej

Kluczowe kryteria
oceny 

Koszty kwali�kowane

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

● roboty i materiały budowlane (nie więcej niż 10% 
 kosztów kwalifikowanych, z jednoczesnym
 zachowaniem limitu 1 mln PLN razem z nabyciem
 i leasingiem nieruchomości)

● środki trwałe

● wartości niematerialne i prawne
 (nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowanych) 

Wspieranie innowacyjności:
● uzyskanie walidacji i obrona patentów
 oraz innych wartości niematerialnych
 i prawnych

● usługi doradcze związane z inwestycją
 w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji 
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Poziom wsparcia inwestycyjnego
dla średnich przedsiębiorstw

Dla mikro i małych przedsiębiorstw +10 p.p.

Dodatkowa pomoc na wsparcie 
innowacyjności

W ramach limitu 7 mln PLN istnieje możliwość wsparcia 
innowacyjności poprzez dofinansowanie kosztów takich 
jak: uzyskanie, walidacja i obrona patentów i innych 
wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty zakupu 
usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie 
innowacji i usług wsparcia innowacji np. w zakresie 
wzornictwa, przygotowania do wdrożenia, doradztwa 
technicznego związanego z wdrożeniem inwestycji.

Wielkość wsparcia może wynieść do 50% kwoty 
kosztów kwalifikowalnych, przy czym intensywność po- 
mocy na koszty usług doradczych w zakresie innowacji     
i usług wsparcia innowacji może zostać zwiększona do 
85% i jednocześnie nie może przekroczyć 200 tys. PLN.

Makroregion
Polska
Wschodnia 


