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Alokacja środków według działań (EURO)



 bony na innowacje 

ukierunkowane na zwiększenie aktywności innowacyjnej MŚP, 
w ramach projektów o małej skali - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo prowadzące    
działalność na rynku co najmniej 12 miesięcy

 prace B+R

projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań, prac rozwojowych, 
aż do etapu pierwszej produkcji włącznie - przedsiębiorstwa

 infrastruktura B+R

wsparcie na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego 
- przedsiębiorstwa, IOB, sieci/grupy przedsiębiorstw  

Działanie 1.2 

Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia
(85 mln euro)



Dotychczas ogłoszone nabory:

W ramach dwóch ogłoszonych naborów złożono 83 wnioski o dofinansowanie.

 Do dofinansowania wybrano 49 projektów na kwotę dofinansowania 1 981 052,84 PLN.  

 Zrealizowano 31 projektów, na wartość dofinansowania 1 097 166,99 PLN.

W 2018 nie planuje się kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie. 

Działanie 1.2 
Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

typ projektu: Bony na innowacje



Dotychczas ogłoszone nabory:

W ramach naboru złożono 29 wniosków o dofinansowanie.

 Ogólna wartość złożonych projektów - 194 243 084,81 PLN.

 Kwota wnioskowanego dofinansowania - 96 495 975,46 PLN. 

 Kwota dostępna w ramach konkursu - 80 000 000,00 PLN.

 Do dofinansowania wybrano 8 projektów na kwotę dofinansowania 21 239 740,00 PLN.

 Nowy nabór wniosków w terminie 29.09.2017 r. – 29.12.2017 r. 

W 2018 nie planuje się kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie.

Działanie 1.2 
Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

typ projektu: Infrastruktura B+R



Dotychczas ogłoszone nabory:

 W ramach naboru złożono 61 wniosków o dofinansowanie.

 Ogólna wartość złożonych projektów – 285 689 237,67 PLN.

 Kwota wnioskowanego dofinansowania – 174 079 755,90 PLN.

 Kwota dostępna w ramach konkursu – 149 000 000,00 PLN.

 Do dofinansowania wybrano 22 projekty na kwotę dofinansowania 65 925 529,79 PLN.

W 2018 planuje się kolejny naboru wniosków o dofinansowanie.

Działanie 1.2 
Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

typ projektu: Prace B+R



Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości
typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej

 Działanie polegające na przygotowaniu terenów inwestycyjnych, sprzyjających lokowaniu nowych firm 
i przyciąganiu inwestorów.

 Beneficjenci bezpośredni - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
pośredni – firmy z kategorii mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. 

 W dotychczas przeprowadzonych naborach wybrano do dofinansowania:
• projekt Gminy Strzyżów, całkowity koszt projektu – 2 999 312,71 PLN, kwota przyznanego   

dofinansowania – 2 038 950,73 PLN,
• I etap projektu ROF, całkowity koszt projektu – 17 292 313,12 PLN, kwota przyznanego 

dofinansowania – 9 680 313,33 PLN.

1.5 Promowanie przedsiębiorczości 
typ projektu: ZIT Strefy aktywności gospodarczej 



 Wsparcie rozwoju istniejących MŚP poprzez dofinansowanie projektów inwestycyjnych
ukierunkowanych na wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu albo usługi – mikro,
małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na rynku powyżej 12 miesięcy.

 Wsparcie rozwoju nowo powstałych mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie rozwoju
produktów i usług opartych na TIK – mikro i małe przedsiębiorstwa we wczesnej fazie
rozwoju.

Działanie 1.4.1 Wsparcie MŚP 



Dotychczas ogłoszone nabory:

 W ramach naboru złożono 1335 wniosków o dofinansowanie.

 Wartość projektów ogółem - 5 531 834 674,91 PLN.

 Kwota wnioskowanego dofinansowania - 2 862 329 624,99 PLN.

 Kwota dostępna w ramach konkursu - 386 946 209,12 PLN (po zwiększeniu).

 Do dofinansowania wybrano pierwotnie 116 projektów na ogólną wartość 813 596 238,46 PLN,  

na kwotę dofinansowania 386 946 209,12 PLN.

 Obecnie realizuje się 115 projektów o kwocie dofinansowania 364 025 914,39 PLN. 

Działanie 1.4.1 Wsparcie MŚP 

typ projektu: Rozwój MŚP (Rozporządzenie RPI)



Dotychczas ogłoszone nabory:

W ramach naboru złożono 353 wniosków o dofinansowanie.

Wartość projektów ogółem - 327 325 808,11 PLN.

 Kwota wnioskowanego dofinansowania - 147 774 367,13 PLN.

 Kwota dostępna w ramach konkursu - 85 000 000,00 PLN.

 Do dofinansowania wybrano pierwotnie 197 projektów na kwotę dofinansowania 76 051 458,61 PLN.

 Dotychczas podpisano 132 umowy na łączną kwotę dofinansowania 50 321 325,01 PLN.

Działanie 1.4.1 Wsparcie MŚP 

typ projektu: Rozwój MŚP (de minimis)



Dotychczas ogłoszone nabory:

 W ramach naboru złożono 251 wniosków o dofinansowanie. 

Wartość projektów ogółem – 133 942 120,77 PLN. 

 Kwota wnioskowanego dofinansowania – 83 985 159,80 PLN.

 Kwota dostępna w ramach konkursu - 50 000 000,00 PLN.

 Do dofinansowania wybrano 146 projektów na kwotę dofinansowania 48 865 638,40 PLN.

 Obecnie trwa proces podpisywania umów z Beneficjentami.

Działanie 1.4.1 Wsparcie MŚP 

typ projektu: TIK
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Działanie 1.4.2 Instrumenty finansowe 

Podmiot wdrażający - Menadżer Funduszu Funduszy, podmiot będący beneficjentem w rozumieniu art. 10
rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013 – Bank Gospodarstwa Krajowego.
Umowa o finansowanie projektu została zawarta 30 listopada 2016 r.

Wartość projektu: 227 860 631,36 PLN, w tym:

wkład UE: 193,68 mln PLN

wkład krajowy z Budżetu Państwa: 22,79 mln PLN

wkład krajowy wnoszony na poziomie pośredników finansowych: 11,39 mln PLN

BGK realizuje procedury przetargowe na wyłanianie Pośredników Finansowych.
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Liczba wniosków o dofinansowanie

1 572 590 005,06 zł

3 677 080 867,17 zł

832 652 121,91 zł

215 000 000,00 zł

Alokacja osi I (EFRR) Wnioskowane dofinansowanie projektów
złożonych w ramach naborów (EFRR+BP)

Przyznane dofinansowania projektów
wybranych (EFRR)

Alokacja na konkursy w 2018 r. (EFRR)

Zestawienie naborów wniosków o dofinansowanie dla Osi I 
RPO WP na lata 2014-2020 

2 120 535



Nabory wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym zaplanowanych w miesiącu grudniu 2017 r.

Działanie Osi Priorytetowej I Termin naboru
Alokacja przewidziana na 

konkurs 

1.3 Promowanie przedsiębiorczości, 
typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej 

Rozpoczęcie 01.12.2017  
Zakończenie 29.12.2017 

30 mln 

1.3 Promowanie przedsiębiorczości, 
typ projektu: Inkubatory przedsiębiorczości, 
konkurs dedykowany MOF

Rozpoczęcie 29.09.2017  
Zakończenie 31.01.2018 

30 mln

1.3 Promowanie przedsiębiorczości, 
typ projektu: Inkubatory przedsiębiorczości

Rozpoczęcie 29.09.2017  
Zakończenie 31.01.2018 

56 mln

1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, 
typ projektu: Infrastruktura B+R

Rozpoczęcie 29.09.2017  
Zakończenie 29.12.2017 

71 mln

1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych
Rozpoczęcie 30.06.2017  
Zakończenie 31.01.2018 

80 mln



Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 rok

Działanie Osi Priorytetowej I Termin naboru Alokacja przewidziana na konkurs 

1.2  Badania przemysłowe, prace rozwojowe  
oraz ich wdrożenia. Typ projektu - Prace B+R

Luty 2018 r. 80 mln zł 

1.3  Promowanie przedsiębiorczości. 
Inkubatory przedsiębiorczości

Wrzesień 2018 r. 30 mln zł 

1.4  Wsparcie MŚP 
Podziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie. Typ projektu - TIK 

Czerwiec 2018 r. 25 mln zł 

1.4  Wsparcie MŚP 
Podziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.                                               
Typ projektu - Rozwój MŚP 

Październik 2018 r. 80 mln zł 
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