
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój PO IR 

Poddziałanie 1.1.1. „Szybka Ścieżka” 

Poddziałanie 1.1.1 „Szybka Ścieżka” realizowane jest w ramach Priorytetu 1 „Projekty B+R 

przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nabór wniosków rozpoczyna się 

4.V. 2015 r. i kończy 31.XII 2015r.  

Celem działania 1.1.1 „Szybka ścieżka” jest wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, 

prowadzących do wzrostu innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Realizacja projektu w pośredni 

sposób przyczyni się również do zwiększenia konkurencji przedsiębiorstw w kraju, jak i na arenie 

międzynarodowej.  

O dofinansowanie mogą ubiegać się jedynie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające 

siedzibę na terenie Polski. Projekty, stanowiące przedmiot ubiegania się o dofinansowanie, muszą 

zawierać prowadzenie prac rozwojowych lub prac rozwojowych połączonych z badaniami 

przemysłowymi. 

Minimalna wartość projektu w ramach podziałania 1.1.1 ustalona jest na poziomie 2 mln PLN, 

natomiast maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 50 mln euro. Z kolei maksymalna 

wartość dofinansowania projektu wynosi: 

 15 mln EUR – gdy ponad 50% kosztów kwalifikowanych stanowią prace rozwojowe, 

 20 mln EUR – gdy ponad 50% kosztów kwalifikowanych stanowią badania przemysłowe. 

Przy czym  maksymalny poziom dofinansowania na prowadzenie (% kosztów kwalifikowanych):  

 badań przemysłowych: 

 mikro i małe przedsiębiorstwa - 70%, 

 średnie przedsiębiorstwa - 60%. 

 prac rozwojowych: 

 mikro i małe przedsiębiorstwa - 45%, 

 średnie przedsiębiorstwa - 35%. 

Poziom dofinansowania można zwiększyć o premię, która w przypadku badań przemysłowych 

wynosi 10 punktów procentowych dla mikro i małych przedsiębiorstw i 15 punktów procentowych dla 

średnich przedsiębiorstw. W przypadku prac rozwojowych premia wynosi 15 punktów procentowych 

dla każdego rodzaju przedsiębiorstwa. Uzyskanie premii możliwe jest tylko w przypadku projektów, 

które zapewniają możliwość szerokiego rozpowszechnienia wyników. 

UWAGA! W IV kwartale 2015 r. planowany jest nabór w ramach projektu 1.1.1  „Szybka Ścieżka ” dla 

dużych przedsiębiorstw 

Jesteś zainteresowany pozyskaniem środków w ramach działania 1.1.1?  

Chcesz skorzystać z innej dotacji?  

Skontaktuj się z DCF Dotacje-Consulting -Finanse! 

tel. (61) 22 54 338 

e-mail: klukaszewska@dcfconsulting.eu 


