
Grant 
Rządowy

Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030, tzw. Grant Rządowy, to 
instrument wsparcia dla przedsiębiorców planujących rozpoczęcie działalności w Polsce oraz już funkcjonujących w 
kraju. Kolejne nowelizacje zasad udzielania dotacji – w tym ta najnowsza, wprowadzona w 2021 roku – zdecydowanie 
zwiększają dostępność programu, a uproszczenie procedury oceny ułatwia uzyskanie pomocy.  

Dla kogo

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

Instytucja 
udzielająca
wsparcia

Termin naboru

TYP 
DZIAŁALNOŚCI 

lub

z możliwością dodatkowego pozyskania grantu na szkolenia pracowników

DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA i/lub 
USŁUGOWA (Centrum B+R)

INWESTYCJA 
STRATEGICZNA

INWESTYCJA 
INNOWACYJNA

CENTRUM USŁUG 
BIZNESOWYCH

CENTRUM 
B+R

DZIAŁALNOŚĆ 
USŁUGOWA

GRANT INWESTYCYJNY:
koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe 

oraz wartości niematerialne i prawne

GRANT NA ZATRUDNIENIE:
koszty tworzenia nowych miejsc pracy

KOSZTY 
KWALIFIKOWANE

Rodzaje inwestycji

Nabór prowadzony przez PAIH w trybie ciągłym, dotacje udzielane do 2025 roku

Dotacja

Przedsiębiorcy 

Forma wsparcia

do 7,5 tys. PLN lub 15 tys. PLN 
na jedno nowoutworzone 

miejsce pracy

do 10 tys. PLN lub 20 tys. PLN 
na jedno nowoutworzone 

miejsce pracy



GRANT INWESTYCYJNY 

1. Minimalna wartość inwestycji (w mln PLN):

Duże
Rozwijające się1 i duże 

na obszarach 
zagrożonych wykluczeniem2

STRATEGICZNA

Średnie

Nowelizacja z dnia 25.03.2021r.

Małe Mikro

80 40 24 16 8

INNOWACYJNA 5 2,5 1,5 1 0,5

CENTRUM B+R 1 0,5 0,3 0,3 0,3

2. Minimalna liczba nowych miejsc pracy3:

Duże
Rozwijające się1 i duże 

na obszarach 
zagrożonych wykluczeniem2

STRATEGICZNA

Średnie

Nowelizacja z dnia 25.03.2021r.

Małe Mikro

50 25 15 10 5

INNOWACYJNA 20 10 6 4 2

CENTRUM B+R 10 10 10 10 10

Głównymi warunkami udzielania pomocy publicznej w ramach Grantu Rządowego jest spełnienie 
najważniejszych kryteriów oceny, takich jak minimalna wartość kosztów kwalifikowanych oraz liczba 
nowoutworzonych miejsc pracy.

1 Przedsiębiorstwa zatrudniające < 1000 pracowników i notujące roczny obrót lub sumę bilansowa < 250 mln EUR
2 Miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz gminy graniczące z gminami, na terenie których położone są te miasta lub powiaty 
  i miasta na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi min. 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju (z wyłączeniem miast 
  z siedzibą wojewody lub sejmiku województwa)
3 W przypadku reinwestycji w istniejącym zakładzie minimalna liczba nowych miejsc pracy do utworzenia ulega obniżeniu o 50%

Warunki udzielenia pomocy



Kryteria oceny dla grantu inwestycyjnego

Jak możemy pomóc?

ANALIZA 
STRATEGICZNA

OPTYMALIZACJA 
KORZYŚCI

określenie optymalnego zakresu 
inwestycji w celu 

maksymalizacji szans 
na pozyskanie wsparcia

UBIEGANIE SIĘ 
O WSPARCIE

modelowanie projektu w celu 
łączenia pomocy w formie 

Grantu Rządowego i zwolnienia 
z podatku dochodowego 

w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

kompleksowa asysta w procesie 
ubiegania o wsparcie 

finansowe i negocjowania 
jego warunków

inwestycja w projekty wspierające branże zgodne
z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska może 
uzyskać przewagę konkurencyjną

osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza 
terytorium kraju

przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego

prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej

posiadanie statusu mikro, małego albo średniego 
przedsiębiorcy

utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu 
prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową 
inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia

prowadzenie działalności gospodarczej o niskim 
negatywnym wpływie na środowisko

lokalizacja inwestycji

wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji 
zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi

podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem

≤25% ≤15%

≤20% ≤10%

Polska Wschodnia 
oraz obszary zagrożone 

wykluczeniem
Pozostała 

część kraju

Maksymalna wysokość wyliczana jest na podstawie wysokości kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego, 

maksymalnej intensywność wsparcia w danej lokalizacji oraz wyniku końcowego oceny jakościowej inwestycji. 

małe i mikro

średnie i rozwijające się

≤15% ≤5%

duże

≤25% ≤15%

niezależnie od statusu

Maksymalny poziom wsparcia 

STRATEGICZNA

INNOWACYJNA

CENTRUM B+R



Biznes i innowacje
Nasz ponad 40-osobowy zespół doradców czuwa nad tym, aby nasi Klienci otrzymali profesjonalne wsparcie w zakresie 

pomocy publicznej. Aktywnie wspieramy przedsiębiorstwa w trakcie całego procesu ubiegania się o wsparcie finansowe na 

realizację innowacyjnych przedsięwzięć, ryzykownych  projektów badawczo-rozwojowych, inwestycji związanych z ochro-

ną środowiska czy też odnawialnymi źródłami energii. 

Oferujemy kompleksowe podejście zaczynając od identyfikacji najwłaściwszych źródeł pomocy publicznej z dostępnych 

programów wsparcia odpowiednich do potrzeb Klienta aż do właściwego wykorzystania pomocy publicznej na etapie 

realizacji projektu. Zapewniamy bezpieczne i terminowe podejście do realizacji umowy o dofinansowanie oraz refundacji 

poniesionych kosztów. 

Wśród kluczowych kompetencji naszego zespołu są m.in. dotacje i ulgi, w tym Polska Strefa Inwestycji, wsparcie na etapie 

realizacji projektów oraz zarządzanie innowacjami. Od początku naszej działalności zrealizowaliśmy ponad 800 projektów.

Dla naszych klientów pozyskaliśmy ponad 7,2 mld PLN pomocy publicznej, w tym 2 mld PLN na projekty badawczo-roz-

wojowe oraz infrastrukturę badawczą, a także 1,9  mld PLN dla inwestycji środowiskowych. Mamy zróżnicowany zakres 

kompetencji i doświadczenie, dlatego jesteśmy partnerem biznesowym zarówno dla największych jak i tych mniejszych 

firm. 

Od 2018 r. dzięki partnerstwu z Hype Innovation świadczymy kompleksowe usługi umożliwiające realizację programów 

innowacyjności, w szczególności crowdsourcing innowacji wśród pracowników, jak i na zewnątrz (tzw. open innovation).

ok. 7,2 mld PLN
pozyskanych  
dotacji i ulg

1,8 MLD PLN
MAŁE I ŚREDNIE FIRMY

5,3 MLD PLN
DUŻE FIRMY

 

 

 

2 mld PLN
na projekty B+R

Dotacje i ulgi

816

Warto zapytać.

Michał Gwizda
PARTNER ZARZĄDZAJĄCY

M: +48 602 186 086
E: michal.gwizda@crido.pl

Magdalena Kosewska-Kwaśny
PARTNER

M: +48 602 186 386
E: magdalena.kosewska@crido.pl

Magdalena Zawadzka
PARTNER 

M: +48 602 674 800
E: magdalena.zawadzka@crido.pl

Szymon Żółciński
PARTNER

M: +48 602 674 500
E: szymon.zolcinski@crido.pl

Łukasz Kościjańczuk
PARTNER 

M: +48 696 067 193
E: lukasz.koscijanczuk@crido.pl 


