
DZIAŁANIE 1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE 

PODDZIAŁANIE 1.1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE - WSPARCIE DOTACYJNE 

W ramach prac badawczo – rozwojowych możliwe będą: Rodzaj i przeznaczenie pomocy 

typ  

1 realizacja przez przedsiębiorstwa badań przemysłowych 
i prac rozwojowych, w tym przygotowanie prototypów 
doświadczalnych, tworzenie linii demonstracyjnych i 
pilotażowych, walidacji oraz uruchomienie pierwszej 
produkcji, 

- na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 lipca 2015 r. 
w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, 
eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014- 2020 (Dz. U. poz. 1075) wydanego w oparciu o 
art. 25 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014), 
 

 

- na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 
2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1416), 
wydanego w oparciu o art. 14 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014), 
 

Dotyczy etapu 
uruchomienia 
pierwszej produkcji  

- jako pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U., Poz. 488) wydanego 
w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013). 
 

 

2 wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności 
intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań 
technicznych, w tym przygotowania zgłoszenia lub 
zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru 
przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania 
ochrony przyznawanej przez krajowe, unijne lub 
międzynarodowe organy ochrony własności 
przemysłowej, 
 

- na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje 
procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014–2020 (Dz. U. poz. 2010) wydanego w oparciu o art. 28 i 29 rozporządzenia KE nr 
651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 
26.06.2014) 
 

 

- jako pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

 



regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U., Poz. 488) wydanego 
w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013). 
 

3 zakup przez przedsiębiorstwa i dostosowanie do 
wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności 
intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub 
innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z 
wdrażanym produktem lub usługą, 
 
UWAGA: finansowanie zakupu i wdrożenia wyników 
prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności 
przeprowadzenia dodatkowych, uzupełniających prac 
rozwojowych mających na celu rozwinięcie lub 
dostosowanie technologii do specyfiki 
przedsiębiorstwa.  

- na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 
2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1416), 
wydanego w oparciu o art. 14 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014), 
 

Dotyczy zakupu 
wartości 
niematerialnej i 
prawnej.  
Projekt musi spełniać 
warunki „inwestycji 
początkowej”. 

jako pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U., Poz. 488) wydanego 
w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013). 
 

 

4 realizacja projektów badawczo-rozwojowych 
zmierzających do komercjalizacji wyników, 
realizowanych przez jednostki B+R w ramach skutecznej 
współpracy z przedsiębiorstwami

1
 

- na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 lipca 2015 r. 
w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, 
eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014- 2020 (Dz. U. poz. 1075) wydanego w oparciu o 
art. 25 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014), 
 

 

                                                                 
1
 Zgodnie z definicją „skutecznej współpracy” zawartej w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. 



- jako pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U., Poz. 488) wydanego 
w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013). 
 

 

W ramach tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R 
przedsiębiorstw możliwe będą: 

Rodzaj i przeznaczenie pomocy 

Typ  

5 budowa, rozbudowa, przebudowa laboratoriów 
specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-
rozwojowych w przedsiębiorstwach. 
 
 

- na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 
2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1416), 
wydanego w oparciu o art. 14 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014), 
 

UWAGA: Pomoc 
regionalną na 
infrastrukturę 
badawczą przyznaje 
się wyłącznie, jeżeli 
przyznanie pomocy 
jest uzależnione od 
udostępnienia 
przedmiotowej 
infrastruktury na 
przejrzystych i 
niedyskryminacyjnych 
warunkach 

- jako pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U., Poz. 488) wydanego 
w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013). 
 

 

6 zakup wyposażenia, w tym aparatury badawczej, 
sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej 
niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu 
innowacyjnych produktów i usług. 
 

- na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 
2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1416), 
wydanego w oparciu o art. 14 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

Dotyczy innowacji 
produktowej 
UWAGA: Pomoc 
regionalną na 
infrastrukturę 



 zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014), 
 

badawczą przyznaje 
się wyłącznie, jeżeli 
przyznanie pomocy 
jest uzależnione od 
udostępnienia 
przedmiotowej 
infrastruktury na 
przejrzystych i 
niedyskryminacyjnych 
warunkach 

- na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje 
procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014–2020 (Dz. U. poz. 2010) wydanego w oparciu o art. 28 i 29 rozporządzenia KE nr 
651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 
26.06.2014) 
 

Wybór tego 
rozporządzenia 
możliwy tylko w 
przypadku innowacji 
procesowej (art. 29 
rozporządzenia KE nr 
651/2014) 

- jako pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U., Poz. 488) wydanego 
w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Przeznaczenie pomocy Rodzaj pomocy maks. intensywność 

granica podstawowa bonusy 

1 - na podstawie rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie 
udzielania pomocy na badania 
podstawowe, badania 
przemysłowe, eksperymentalne 
prace rozwojowe oraz studia 
wykonalności w ramach 
regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014- 2020 
(Dz. U. poz. 1075) wydanego w 
oparciu o art. 25 rozporządzenia KE 
nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 
z 26.06.2014), 

 

Pomoc na 
Projekty 
badawcze, 
rozwojowe i 
innowacyjne 

Badania przemysłowe   
 

Do 80% 
KK 

50% KK 

 
+ 10% 

Średnie 
przedsiębiorstwo
. 

 
+ 

15% 

Skuteczna współpraca  
lub 
Szeroko 
rozpowszechniane wyniki 
projektu 

 
+ 20% 

Małe 
przedsiębiorstwo 

Eksperymentalne 
prace rozwojowe 

 
25% KK 

 
+ 10% 

Średnie 
przedsiębiorstwo 

 
+ 

15% 

Skuteczna współpraca  
lub 
Szeroko 
rozpowszechniane wyniki 
projektu 

 
+ 20% 

Małe 
przedsiębiorstwo 

Studium wykonalności   
50% KK 

 
+ 10% 

Średnie 
przedsiębiorstwo 

 

 
+ 20% 

Małe 
przedsiębiorstwo 

2 - na podstawie rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 3 września 2015 r. w sprawie 
udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach 
regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 
(Dz. U. poz. 1416), wydanego w 
oparciu o art. 14 rozporządzenia KE 
nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 
z 26.06.2014), 

Regionalna pomoc 
inwestycyjna 

 

 35% KK 

 
+ 10% 

Średnie 
przedsiębiorstwo 

 

 
+ 20% 

Małe 
przedsiębiorstwo 



 

3 - na podstawie rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie 
udzielania pomocy na wspieranie 
innowacyjności oraz innowacje 
procesowe i organizacyjne w 
ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014–2020 
(Dz. U. poz. 2010) wydanego w 
oparciu o art. 28 i 29 
rozporządzenia KE nr 651/2014 z 
dnia 17.06.2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne 
z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 
26.06.2014) 

 

 
 
 
 
Pomoc na 
wspieranie 
innowacyjności 
oraz innowacje 
procesowe i 
organizacyjne 

Pomoc dla MŚP na 
wspieranie 
innowacyjności 

  
 

50% KK 

 Pomoc tylko dla 
MŚP 

Pomoc na usługi doradcze w zakresie 
innowacji i usługi wsparcia innowacji 
– intensywność może zostać 
zwiększona do 100% KK, pod 
warunkiem że całkowita kwota 
pomocy na tę pomoc nie przekracza 
200 000 EUR na jednostkę w 
dowolnym trzyletnim okresie 

pomoc na innowacje 
procesowe  

  
15% KK 

 Duże 
przedsiębiorstwo 

Pod warunkiem, że skutecznie 
współpracują one z MŚP w zakresie 
działalności  objętej pomocą, a 
współpracujące MŚP ponoszą 
przynajmniej 30% CKK  

  
50% KK 

 

 Średnie 
przedsiębiorstwo 

 

Małe 
przedsiębiorstwo 

4 - jako pomoc de minimis na 
podstawie rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 
marca 2015 r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014–2020 
(Dz. U., Poz. 488) wydanego w 
oparciu o rozporządzenie KE nr 
1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w 
sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis 
(Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013). 
 

Pomoc de minimis   
50% KK 

 

Pomoc udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowanych 
jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 
100tys/200tys euro w okresie 3 lat podatkowych 

 



 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

1 Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.  

2 Nie przewiduje się finansowania badań podstawowych.  

3 Interwencja przeznaczona jest dla projektów z przedziału II-IX Poziomu Gotowości Technologii7 . Wsparcie nie może obejmować wyłącznie etapu pierwszej produkcji. 

4 Projekty B+R powinny służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacja produktowa lub procesowa) oraz zmierzać do 
osiągnięcia końcowego etapu zaawansowania danego rozwiązania, umożliwiającego wdrożenie wyników do działalności gospodarczej. 

5 Nie jest możliwe dofinansowanie projektów, których efektem jest wyłącznie powstanie rozwiązania stanowiącego innowację marketingową lub organizacyjną. 

6 W przypadku projektów realizowanych przez jednostki B+R wsparcie może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się wnioskodawcy do wdrożenia wyników prac B+R, a 
przedmiotem oceny jest całościowa koncepcja projektu (tj. zarówno prace B+R, jak i założenia dotyczące dalszego wdrożenia). 

7 Warunkiem wsparcia instytucji B+R jest finansowy udział środków prywatnych pochodzących od podmiotów gospodarczych zainteresowanych wdrożeniem. 

8 Finansowanie zakupu i wdrożenia wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych, uzupełniających prac rozwojowych 
mających na celu rozwiniecie lub dostosowanie technologii do specyfiki przedsiębiorstwa. 

9 Warunkiem wsparcia tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R, inwestycji w aparaturę, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie służące powstawaniu działów B+R i laboratoriów w 
przedsiębiorstwach jest przedstawienie planu w zakresie prac B+R. 

10 Wsparcie dużych przedsiębiorstw nie może przekroczyć 13% alokacji na Działanie i jest możliwe jedynie pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności 
B+R do polskiej gospodarki. 

 


