PRZEDSIĘBIORCO,
jeżeli zakończyłeś lub kończysz realizację projektu B+R,
możesz skorzystać ze wsparcia na wdrożenie uzyskanych wyników!
Zapoznaj się z warunkami konkursów ogłaszanych w ramach 3.2.1 POIR Badania na rynek.
Umożliwiają one uzyskanie dofinansowania na projekty dotyczące wprowadzenia na rynek
nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług), a także wdrożenia
w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego.
Wszystkie informacje znajdziesz na stronie internetowej PARP:

www.parp.gov.pl/badania-na-rynek
Poniżej najważniejsze informacje o 3.2.1 POIR Badania na rynek:

3.2.1 POIR Badania na rynek

NA CO?
 Dofinansowanie można otrzymać na wydatki inwestycyjne,
prace rozwojowe i usługi doradcze niezbędne do
wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych
produktów (wyrobów lub usług)
lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu
technologicznego. Wdrażany produkt lub proces
musi być innowacją co najmniej w skali kraju.

DLA KOGO?

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się
wyłącznie:
Mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność
gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy:
 zamknęli jeden rok obrotowy trwający przynajmniej
12 miesięcy oraz
 przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym
trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok,
w którym złożyli wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęli
przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tysięcy złotych
(dotyczy mikro i małych przedsiębiorców) lub nie mniejsze
niż 1 mln złotych (dotyczy średnich przedsiębiorców).

ILE?

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu
ogółem wynosi 1 mln zł, maksymalna 50 mln euro.
Nie jest określona maksymalna kwota dofinansowania,
w jej ramach można uzyskać:
 do 450 tys. zł na prace rozwojowe;
 do 500 tys. zł na usługi doradcze.
Wkład własny to co najmniej 30% całkowitego kosztu
projektu.
Maksymalna intensywność pomocy na prace rozwojowe
wynosi:
 do 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikro- i małych
przedsiębiorców.
 do 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich
przedsiębiorców;
Maksymalna intensywność pomocy na usługi doradcze
wynosi
 do 50 % kosztów kwalifikowalnych.
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INTENSYWNOŚĆ
DLA INWESTYCJI

uzależniona będzie
od lokalizacji projektu
zgodnie z mapą
pomocy regionalnej.
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