Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój PO IR
Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”
Poddziałanie 3.2.1 jest jednym z poddziałań ogólnopolskiego programu wspierającego innowacyjny
rozwój polskich przedsiębiorstw. Celem poddziałania jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności
przedsiębiorstw z sektora MSP poprzez wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych.
Konkurs „Badania na rynek” ogłoszony został 31.07.2015 roku. Zgodnie z założeniem, rozpoczęcie naboru
wniosków planowane jest na dzień 31.08.2015 r. i potrwa zaledwie miesiąc, do 30.09.2015 roku. Czas oceny
formalnej zgłoszonego projektu wynosi 30 dni od chwili zakończenia naboru wniosków.
Pula środków poddziałania „Badania na Rynek”, na wsparcie sfery B+R polskich MSP, wynosi 5 mld PLN.
W poddziałaniu 3.2.1 został uwzględniony podział puli środków między projekty z województwa
mazowieckiego i projekty z terenu pozostałych województw. Poziom środków na dofinansowanie w ramach
wcześniej wspomnianego podziału kształtuje się następująco:



projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim – 49 750 000,00 PLN
projekty zlokalizowane w innych województwach – 450 270 000,00 PLN

O dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 3.2.1 PO IR „Badania na rynek”
mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy posiadający statut mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.
Dofinansowaniem objęte zostaną projekty, których realizacja przyczyni się do wdrożenia wyników prac
badawczo-rozwojowych i w bezpośredni sposób doprowadzi do pojawienia się na rynku zupełnie nowych lub
w znaczącym stopniu ulepszonych produktów bądź usług. Prace badawczo-rozwojowe w ramach poddziałania
3.2.1 „Badania na rynek” mogą być prowadzone bezpośrednio przez wnioskodawcę lub przez inne podmioty,
działające na zlecenie wnioskodawcy.
Wartość projektu musi zawierać się w przedziale od 10 mln PLN do 50 mln EUR. Maksymalna wartość
dofinansowania projektu to 20 mln PLN, przy czym maksymalny poziom dofinansowania:
 eksperymentalnych prac rozwojowych - 450 000 zł,
 usług doradczych- 500 000 zł,
 wsparcia inwestycyjnego- zgodnie z mapą pomocy regionalnej
Maksymalna intensywność wsparcia (% kosztów kwalifikowanych projektu):
 eksperymentalne prace rozwojowe - 45%
 część inwestycyjne - zgodnie z mapą pomocy regionalnej
Dofinansowaniem w ramach poddziałania 3.2.1 PO IR objęte zostały również usługi doradcze w zakresie
projektu. Maksymalna intensywność wsparcia w tym przypadku wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.

Jesteś zainteresowany pozyskaniem środków w ramach działania 3.2.1?
Chcesz skorzystać z innej dotacji?
Skontaktuj się z DCF Dotacje-Consulting-Finanse!
tel. (61) 22 54 338
klukaszewska@dcfconsulting.eu

