
Zachęcamy duże przedsiębiorstwa do skorzystania 
z możliwości pośredniego wsparcia, poprzez 
pomoc finansową oferowaną dla ich poddostawców 
z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP). Mogą one liczyć na istotne wsparcie swojego 
rozwoju z pomocą środków publicznych, tym samym 
czyniąc swoją ofertę bardziej atrakcyjną. Jest  
to doskonała możliwość rozwoju współpracy między 
dużymi firmami oraz ich mniejszymi poddostawcami. 
Wsparcie udzielane jest między innymi na stworzenie 
bazy technologicznej dla MŚP do wytwarzania 
i wdrażania nowych produktów na rynek, a także  
na koszty operacyjne, związane z rozwojem nowych 
produktów, usług i procesów. Ponadto możliwa jest 
również przebudowa i rozbudowa budynków, zakup 
maszyn i sprzętu, niezbędnych do wprowadzenia 
nowości na rynek. 

Jest to szansa także dla dużych przedsiębiorstw, 
które mogą również skorzystać na wsparciu 
oferowanym sektorowi MŚP. Dzięki wsparciu 
mniejsi poddostawcy, wprowadzając na rynek nowe 
rozwiązania, mogą podnieść jakość wykonywanych 
usług, obniżyć potencjalne koszty ich realizacji, 
czy w krótszym czasie oferować konkurencyjne 
na rynku produkty. Ponadto współpraca dużych 
przedsiębiorstw z podwykonawcami z sektora 
MŚP ma ogromny wpływ na dyfuzję wiedzy 
i innowacyjności w firmach.

Wspierane są projekty już od ok.100 tysięcy  
do nawet kilkudziesięciu milionów złotych.

Badania i Rozwój (B+R) Centra Badawczo-Rozwojowe 
(CBR)

Inwestycje

Projekty Wsparcie na opracowanie 
innowacyjnych rozwiązań 
w procesie produkcyjnym, 
opracowanie nowych lub 
ulepszonych produktów/ 
usług. 

Inwestycje w utworzenie lub 
rozwój laboratoriów, działów 
badawczo-rozwojowych 
w firmach, wraz z ich 
wyposażeniem w aparaturę 
i sprzęt. 

Inwestycje we wdrożenie 
na rynek opracowanych 
już nowatorskich 
produktów/usług, 
procesów, 
w szczególności 
jeśli są one efektem 
przeprowadzonych 
wcześniej prac badawczo-
rozwojowych.  

Koszty 
podlegające 
wsparciu

• Wynagrodzenia kadry
badawczej

• Niezbędne materiały
i surowce

• Koszty (m.in.
amortyzacja)
wykorzystania
aparatury i sprzętów
badawczych

• Budowa, rozbudowa
budynków

• Adaptacja pomieszczeń
• Zakup środków trwałych,

maszyn, aparatury, sprzętu
wykorzystywanych na cele
B+R

• Budowa, rozbudowa
budynków

• Adaptacja
pomieszczeń

• Zakup środków
trwałych, maszyn,
aparatury, sprzętu

Korzyści 
w postaci 
grantów

Poziom dofinansowania 
nawet do 80%

Poziom dofinansowania nawet 
do 70% (w zależności  
od lokalizacji)

Poziom dofinansowania 
nawet do 70% 
(w zależności  
od lokalizacji)

Wsparcie finansowe dla mikro, małych 
oraz średnich firm z pośrednią 
korzyścią dla dużych przedsiębiorstw



Pomorskie 
B+R - 1.08-29.09.2017 
CBR - 1.08-29.09.2017

Warmińsko-Mazurskie 
B+R - Wrzesień 2017 
CBR - Wrzesień 2017

Podlaskie 
B+R - Wrzesień 2017 
CBR - Wrzesień 2017 

Inwestycje - Sierpień 2017

Kujawsko-Pomorskie 
Nabory zakończone

Wielkopolskie 
B+R - Grudzień 2017
CBR - Grudzień 2017

Małopolskie 
B+R - 31.03-31.08.2017
CBR - IV kwartał 2017

Świętokrzyskie 
B+R - 30.06-31.07 2017
CBR - 30.06-31.07 2017

Inwestycje - III kwartał 2017

Śląskie 
CBR - Październik 2017

Inwestycje - Grudzień 2017 Podkarpackie 
CBR - III kwartał 2017

Inwestycje - 12.06 - 30.06.2017 (tik)

Lubelskie 
B+R - 

30.05-30.06.2017

Łódzkie 
B+R - III kwartał 2017
CBR - III kwartał 2017
Inwestycje - IV kwartał 

Opolskie 
B+R - 19.06-26.06.2017
CBR - 19.06-26.06.2017

Dolnośląskie 
Inwestycje - 29.05-27.07.2017

Lubuskie 
Brak naborów

w 2017

Mazowieckie 
B+R - 29.05-31.08.2017, 10.2017 

CBR - Wrzesień 2017 
Inwestycje - 30.06-17.07.2017

Zachodniopomorskie 
B+R - 02.01-02.03.2018, 03.07-
31.08.2017 (małe projekty B+R) 

CBR - 02.01-02.03.2018 
Inwestycje - 31.10-29.12.2017

Źródła ogólnokrajowe

O wsparcie można się ubiegać w ramach 
ogólnopolskich naborów:

1. B+R: POIR Poddziałanie 1.1.1 Projekty B+R 
przedsiębiorstw (Szybka Ścieżka) - nabór trwa 
do 30.06.2017 r., kolejny zaplanowany jest
od 09.2017 r. do 12.2017 r. (także dla dużych 
przedsiębiorców). Od 01.06.2017 r.
do 31.08.2017 r. zaplanowany jest również konkurs 
dla MŚP poza województwem mazowieckim.

2. CBR: POIR Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji
w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw - nabór
trwa do 07.07.2017 r. (także dla dużych
przedsiębiorców)

3. Inwestycje:
• POIR Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek - nabór

zaplanowany jest od 11.2017 r. do 01.2018 r.
• POIR Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla 

MŚP - nabór zaplanowany jest od 08.06.2017 r. 
do 02.2018 r.

Źródła regionalne



© 2017 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek 
członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kiejstut Żagun
Dyrektor
T: +48 22 528 10 07
T: +48 664 080 040
E: kzagun@kpmg.pl

KPMG Tax M.Michna sp.k.
ul. Inflancka 4A
00-189 Warszawa
T: +48 22 528 11 00
F: +48 22 528 10 09

Bartosz Igielski
Menedżer
T: +48 22 528 17 77
T: +48 668 338 151
E: bigielski@kpmg.pl

Radosław Ciechański
Menedżer
T: +48 22 528 17 60
T: +48 664 718 713
E: rciechanski@kpmg.pl

Marcin Mańkowski
Menedżer
T: +48 22 528 17 18
T: +48 600 481 926
E: mmankowski@kpmg.pl

Kontakt

Doradcy KPMG z grupy Innowacji, Ulg i Dotacji 
posiadają doświadczenie w doradztwie przy 
skutecznym wnioskowaniu o dofinansowanie 
projektów ze środków publicznych. Chętnie 
przedstawimy Państwu dalsze informacje odnośnie 
warunków pozyskania pomocy publicznej,  
jak również:
• ocenimy Państwa działalność, w szczególności

pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania
ze środków publicznych w ramach odpowiedniego
konkursu,

• doradzimy jak organizacyjnie i prawnie
ukształtować działalność celem optymalizacji
pozyskania dotacji,

• pomożemy w wyborze jednostki naukowej,
przygotowaniu ewentualnej  umowy konsorcjum
i podwykonawstwa,

• przygotujemy wniosek o finansowe wsparcie
projektu,

• będziemy monitorować wniosek w trakcie
procedury oceny,

• będziemy świadczyć pomoc w zakresie
prawidłowego rozliczania i dokumentowania
poniesionych kosztów, celem uzyskania ich
refundacji, a także wprowadzenia odpowiednich
zasad i ewidencji księgowej.


