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Konkursy dla przedsiębiorców                                       
w ramach ZIT WrOF 

 

Do końca 2016 roku planowane jest ogłoszenie 6 konkursów skierowanych dla 
przedsiębiorców w ramach Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorstwa i innowacje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚ 1 

Przedsiębiorstwa                                                                                           
i innowacje 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODDZIAŁANIE 1.2.2 – 

Innowacyjne 

przedsiębiorstwa 

TYP A, pkt. a,b  

Dostępne 3 212 776 EUR 

Ogłoszenie konkursu 

30.11.2016 

PODDZIAŁANIE 1.2.2 – 

Innowacyjne 

przedsiębiorstwa 

TYP B 

Dostępne 3 046 000 EUR 

Ogłoszenie konkursu  

30.11.2016 

PODDZIAŁANIE 1.4.2 – 

Internacjonalizacja 

przedsiębiorstw 

TYP B, pkt. a,b 

Dostępne 2 350 000 EUR 

Ogłoszenie konkursu 

30.12.2016 

PODDZIAŁANIE 1.4.2 – 

Internacjonalizacja 

przedsiębiorstw 

TYP B , pkt. c 

Dostępne 1 598 566 EUR 

Ogłoszenie konkursu 

30.12.2016 

PODDZIAŁANIE 1.2.2 – 

Innowacyjne 

przedsiębiorstwa 

TYP C 

Dostępne 5 740 338 EUR 

Ogłoszenie konkursu 

17.10.2016 

PODDZIAŁANIE 1.3.2 – 

Rozwój 

przedsiębiorczości 

TYP C 

Dostępne 1 880 000 EUR 

Ogłoszenie konkursu 

17.10.2016 
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PODDZIAŁANIE 1.2.2: INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA 

TYP A: Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub 
rozwinąć działalność B&R; 

 SCHEMAT a,b: 

 
a) Wydatki przedsiębiorstw w obszarze prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac 

rozwojowych) i badań przemysłowych.  
 

Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na: 

− prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, 

− innowacjach technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii),  

− opracowaniu linii pilotażowych,  

− opracowaniu demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac B+R dokonana 
zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych 
i operacyjnych),  

− ocenie potencjału komercyjnego projektu itp.   
 
b)  zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej 

(m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej) 

Wdrożenie (dostosowanie) zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku 
konieczności przeprowadzenia, uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki 
przedsiębiorstwa, eksperymentalnych prac rozwojowych. Prace te będą mogły być 
prowadzone zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i w formie zlecenia.  

Preferowane projekty: 

 elementem  będzie  stworzenie etatów badawczych; 

 realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej; 

 realizowane  w ramach  partnerstw przedsiębiorstw; 

 projekty podejmowane wspólnie  z MŚP lub  przewidujące  współpracę  z MŚP, NGO  i 
instytucjami  badawczymi  –w przypadku dużych firm.  

Wnioskodawcy: 

 przedsiębiorcy, (w tym przedsiębiorcy typu spin-off); 

 konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym z organizacjami  pozarządowymi; 

 konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi 
lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te 
podmioty. 
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PODDZIAŁANIE 1.2.2: INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA 

TYP B: Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw; 

 

 

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące tworzenie i rozwój 

zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym: 

 tworzenia i rozwoju laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-

rozwojowych w przedsiębiorstwach, 

 tworzenia i rozwoju centrów  badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,  

będących jednostkami  organizacyjnymi  lub wyodrębnionymi  organizacyjnie 

jednostkami  rozpoczynającymi  lub rozwijającymi  działalność,  której głównym  

zadaniem  jest  prowadzenie badań  naukowych  i prac  rozwojowych w wydzielonych  

i przystosowanych  do tego  typu  działalności  pomieszczeniach przy  wykorzystaniu  

infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.  

 

Wymogi: 

 przedstawienie planu prac B+R wykonywanym dzięki infrastrukturze B+R będącej 

przedmiotem projektu; 

 inwestycje w sprzęt  prowadzące do tworzenia innowacyjnych produktów/usług. 

Preferowane projekty: 

 elementem  będzie  stworzenie etatów badawczych;  

 realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej; 

realizowane  w ramach  partnerstw przedsiębiorstw;  

 projekty podejmowane wspólnie  z MŚP lub  przewidujące  współpracę  z MŚP, NGO  i 

instytucjami  badawczymi  –w przypadku dużych firm.  

Wnioskodawcy: 

 przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin-off);  

 konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym z organizacjami pozarządowymi; 

 konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi 

lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te 

podmioty. 
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PODDZIAŁANIE 1.2.2 INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA 

TYP C: Tworzenie Usługi dla przedsiębiorstw  (projekty grantowe)  

 

 

Celem ma być zwiększenie efektywności  innowacyjnej MMŚP, w tym m.in. stymulacja ich 
współpracy z uczelniami, usługi B+R i inne (tzw. „Bon na Innowacje” – bezzwrotne wsparcie 
w formule bonu) 

Preferowane projekty: 

 usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub 
technologii;  

 konsultacje i doradztwo, np.  w zakresie poszukiwania kompetentnych zespołów 
naukowych do współpracy w ramach bonu; 

 audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz 
pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach 
usługi bonu. 

Wnioskodawcy:   

 Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), w tym organizacje pozarządowe  

 Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST). 
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PODDZIAŁANIE 1.3.2: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

   TYP C: Doradztwo dla MSP  (projekty grantowe IOB) 

 
  
 

 usługi w zakresie szeroko rozumianego wsparcia doradczego, zgodnie ze 
zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa; 

 usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności 
przedsiębiorstw  ( również w początkowej fazie rozwoju). 

 
 
Preferowane projekty: 

 projekty dotyczące usług doradczych, które wspierają rozwój przedsiębiorstw 
w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu; 

 projekty realizowane przez Instytucje Otoczenia Biznesu stosujące dostępne 
standardy w zakresie świadczenia usług  

 
 
Wnioskodawcy:    

 Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB),   

 Lokalne Grupy Działania (LGD). 
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PODDZIAŁANIE 1.4.2 INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW 

TYP B: Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez 
wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia 
ekspansji na rynki zewnętrzne 

 SCHEMAT a,b: 

 

 projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe; 

 projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania prowadzące do zmian 
organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw (np. otwieranie nowych kanałów 
biznesowych, dostosowanie produkcji do wymagań rynku zagranicznego, tworzenie 
działów obsługi eksportu, certyfikacji i logistyki). 

 

Preferowane projekty: 

 realizowane w partnerstwie; 

 realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu. 

 

Wnioskodawcy: 

 MŚP,  

 Lokalne Grupy Działania (LGD). 
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PODDZIAŁANIE 1.4.2 – INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW  

TYP B: Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez 
wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia 
ekspansji na rynki zewnętrzne  

SCHEMAT c: 

 

 projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz 
promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające 
plany rozwoju eksportu/internacjonalizacji przedsiębiorstwa, np.: 

 wizyty studyjne i misje zagraniczne; 

 udział w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach branżowych; 

 organizacja zbiorowych wystaw na terenie działalności przedsiębiorstwa – 
ukierunkowana na przyjęcie wizyt studyjnych potencjalnych zagranicznych partnerów 
handlowych. 

 

Preferowane projekty: 

 realizowane w partnerstwie; 

 realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu. 

 

Wnioskodawcy: 

 MŚP,  

 Lokalne Grupy Działania (LGD),  

 Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB),   

 Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia. 

 

 

 

 


