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Wsparcie innowacyjności w latach  

2014-2020 (1) 

Co wymaga zmiany w polskiej przedsiębiorczości i nauce, abyśmy mogli 

konkurować innowacyjnymi rozwiązaniami, a polska gospodarka miała większe 

znaczenie w skali świata? 

 

Powinniśmy:  

 zwiększyć zaangażowanie biznesu w prowadzenie i finansowanie 

działalności badawczo-rozwojowej,  

 zachęcać do współpracy sferę biznesu i nauki, 

 rozwijać potencjał tkwiący w sektorze MŚP, 

 zwiększyć stopień komercjalizacji wyników prac badawczych, 

 zachęcać przedsiębiorców do wytwarzania własnych innowacyjnych 

rozwiązań.  



Co chcemy osiągnąć? 
(wybrane wskaźniki) 

Wydatki na badania i rozwój 

 (GERD) w % PKB 

2013 

0,87% 

2020 

1,7% 

2023 

2,0% 

Nakłady na B+R ponoszone przez organizacje 

 gospodarcze (BERD) w % PKB 

2013 

0,38% 

2020 

0,8% 

2023 

0,9% 

Zakładamy, że zwiększenie nakładów na prace 

B+R przełoży się na większy potencjał w 

zakresie innowacyjności, a przez to 

konkurencyjności naszych firm i organizacji 

badawczych. 

Wsparcie innowacyjności w latach  

2014-2020 (2) 



Podział Funduszy Spójności na programy 

operacyjne 2014 - 2020 



Założenia PO Inteligentny Rozwój 

Najważniejsze założenia Programu: 

 

 wsparcie kompleksowych projektów badawczo – rozwojowych 

przedsiębiorstw realizowanych na zasadzie „od pomysłu do rynku”  

(także projekty konsorcjalne - wspólne projekty biznesu i nauki), 

 

 preferencje dla sektora MŚP, 

 

 koncentracja na obszarach inteligentnych specjalizacji, 

 

 zwiększenie udziału finansowania zwrotnego, 

 

 preferencje dla ekoinnowacji, 

 

 preferencje dla projektów realizowanych przez krajowe klastry kluczowe. 



Cel i beneficjenci PO IR 

 

Cel PO IR:  zwiększenie innowacyjności polskiej 
gospodarki, głównie poprzez wzrost nakładów 
prywatnych na badania i rozwój.  
 
 
 

Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie 
MŚP), jednostki naukowe i uczelnie, podmioty 
zrzeszające ww. odbiorców wsparcia (np. 
konsorcja, klastry, platformy technologiczne). 



Alokacja PO IR (1/2) 

Udział % osi priorytetowych w alokacji POIR – wersja z września 2014 r. 

9 

I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa 

II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do 

prowadzenia działalności B+R+I  

III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 

IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego  

 

 

 

 Całkowita alokacja POIR 

(EFRR) to 

8 613 929 014,00 euro. 



Inteligentne specjalizacje (1) 

Strategia inteligentnej specjalizacji - każde państwo członkowskie  

i każdy region wybiera określone priorytety, biorąc pod uwagę swoje mocne 

strony i atuty oraz obszary rokujące szanse na uzyskanie przewag 

konkurencyjnych.   

Poziom krajowy 

Krajowa strategia inteligentnej specjalizacji: 

   

• jesień 2013 r. – konsultacje  

społeczne i międzyresortowe; 

 

• Przyjęcie PRP wraz z załącznikami  

przez Radę Ministrów: kwiecień 2014 r. 

 

• Dalsze prace: doprecyzowanie zakresu 

poszczególnych specjalizacji przez specjalne 

grupy robocze, wdrożenie systemu 

monitorowania i aktualizacji inteligentnych  

specjalizacji. 

 

Poziom regionalny 

 

Regionalne Strategie Innowacji lub Strategie 

Rozwoju Województw - ewentualnie dodatkowe 

dokumenty wykonawcze. 

 

Zróżnicowanie w postępie prac: 

• Większość regionów (9) zatwierdziło swoje listy 

IS. Pozostałe (6) dysponują zaawansowanymi 

projektami  które mają zostać przyjęte do końca br.  

• Województwo pomorskie - jako jedyne w kraju - 

przeprowadza konkurs na IS, który zostanie 

rozstrzygnięty do końca br.  

• Wszystkie regiony pracują nad regionalnymi 

systemami monitoringu i ewaluacji.  



Zdrowe 
społeczeństwo  

Biogospodarka 
rolno-spożywcza, 
leśno-drzewna i 
środowiskowa 

Zrównoważona 
energetyka 

 

Surowce 

naturalne i 

gospodarka 

odpadami 

Innowacyjne 

technologie i 

procesy 

przemysłowe  

 (w ujęciu 

horyzontalnym) 

W Polsce na poziomie 
centralnym 

wyłonionych zostało 
18 krajowych 
inteligentnych 

specjalizacji w 5 
działach 

tematycznych: 

Inteligentne specjalizacje (2) 



PO IR 

Wsparcie projektów od pomysłu do rynku 

Pomysł 
• wsparcie tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw 

przez wyspecjalizowane IOB 

B+R 

• projekty badawczo-rozwojowe inicjowane przez 
firmy lub jednostki naukowe 

• współpraca (otwarte innowacje, bony na 
innowacje) 

Rynek 
• wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych 

w działalności firm – rozwój instrumentów 
finansowych  

Go 

global! 
• umiędzynarodowienie innowacyjnych firm oraz 

kluczowych klastrów 

infrastruktura 
naukowa 

usługi 
instytucji 
otoczenia 
biznesu 

patenty 

rozwój kadr 



  

I oś PO IR 
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa 

 
 



I oś PO IR (1/3) 

Projekty B+R przedsiębiorstw 

 

Finansowanie – badań naukowych oraz prac rozwojowych, polegających na 
zastosowaniu istniejącej już wiedzy, uzyskanej dzięki pracom badawczym lub jako 
wynik doświadczenia praktycznego. Finansowane prace B+R mają służyć do 
opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań (wraz z przygotowaniem 
prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych). 
 

„Szybka ścieżka” – przyśpieszona procedura oceny projektów przetestowana  
w ramach konkursu pilotażowego w działaniu 1.4 PO IG w 2013 r.  

Beneficjenci – przedsiębiorstwa - MŚP oraz duże firmy (możliwość współpracy z 
podmiotami zewnętrznymi, np. jednostkami naukowymi, na zasadach 
podwykonawstwa). 

Tryb wyboru projektów: konkursowy. 



I oś PO IR (2/3) 

Sektorowe programy B+R 

Finansowanie – badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, polegających na 
zastosowaniu istniejącej już wiedzy, uzyskanej dzięki pracom badawczym lub jako 
wynik doświadczenia praktycznego, do opracowania nowych lub istotnie 
ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych 
oraz instalacji pilotażowych.   

Instrument służy realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju 
poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Istotnym elementem wyróżniającym 
instrument jest oddolny proces określania programu sektorowego.  

Instrument będzie opierał się na doświadczeniach 2 programów sektorowych: 
Innolot oraz Innomed. 

Beneficjenci – przedsiębiorstwa - MŚP oraz duże firmy (możliwość współpracy z 
podmiotami zewnętrznymi, np. jednostkami naukowymi, na zasadach 
podwykonawstwa). 

Tryb wyboru projektów: konkursowy. 



I oś PO IR (3/3) 

Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych 

Finansowanie – badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz innych kosztów, 
związanych z przygotowaniem wyników prac B+R do wdrożenia oraz oceną 
potencjału komercyjnego projektu. W ramach instrumentu przewiduje się tworzenie 
partnerstw instytucji publicznych oraz funduszy typu venture capital (krajowych i 
zagranicznych), które będą wspólnie angażować środki we wsparcie projektów 
B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa. 

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw znajdujących się na wczesnym etapie 
rozwoju i prowadzących prace B+R w obszarze zaawansowanych technologii.  

Beneficjenci – podmiot wdrażający instrument finansowy. 

Tryb wyboru projektów – konkurencyjny 



  

II oś PO IR 
Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia 

działalności B+R+I  
 
 



II oś PO IR (1/5) 

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 

Finansowanie – tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez 
inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która 
służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Infrastruktura B+R powinna 
zaspokajać konkretne potrzeby firm (ocena projektu w oparciu o agendę 
badawczą, planowane jest monitorowanie jej realizacji).  

Inwestycje infrastrukturalne mogą być uzupełnione o działania związane rozwojem 
umiejętności pracowników obsługujących nową aparaturę badawczą (w ramach 
cross financingu). 

W ocenie projektu istotne znaczenie będzie miała agenda badawcza, jaką 
przedsiębiorca będzie realizował na wytworzonej/zakupionej infrastrukturze. 

Beneficjenci - przedsiębiorstwa (duże i MŚP), konsorcja przedsiębiorstw. 

Tryb wyboru projektów – konkursowy. 



II oś PO IR (2/5) 

Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii 

Stworzenie platformy innowacji umożliwiającej kojarzenie firm będących 
„dawcami” technologii (patentów, wzorów użytkowych, licencji, nieopatentowanej 
wiedzy technicznej) z firmami zainteresowanymi pozyskaniem nowych rozwiązań 
(„biorcami” technologii). Platforma technologii będzie pełnić również funkcję 
„banku technologii”.  

Finansowanie:  

- kompleksowe wsparcie MŚP w procesie pozyskania nowych technologii o 
wysokim potencjale innowacyjnym (etap I), 

- wdrożenie nowego rozwiązania w MŚP (powstałego w oparciu o pozyskaną 
technologię) z wykorzystaniem IF (II etap). 

Beneficjenci - wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o 
charakterze systemowym, 
Ostateczni odbiorcy: przedsiębiorstwa. 

Tryb wyboru projektów – pozakonkursowy. 



II oś PO IR (3/5) 

Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 

Finansowanie – usługi proinnowacyjne świadczone przez różnego typu podmioty 
publiczne i prywatne na rzecz przedsiębiorstw (w szczególności sektora MŚP). 

 

 współfinansowanie kosztów proinnowacyjnych usług świadczonych na rzecz 

przedsiębiorstw przez akredytowane lub nieakredytowane IOB (prowadzących 

do wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie),  

 świadczenie usług z zakresu ochrony własności intelektualnej (m.in. pokrycie 

kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, 

związanych z prowadzeniem analiz czystości patentowej),  

 kształtowanie praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie 

wykorzystania ochrony własności przemysłowej, wykonywaniem 

specjalistycznych analiz bibliometrycznych oraz poprawą jakości usług 

świadczonych przez jednostki publiczne w przedmiotowym zakresie (projekt 

systemowy), 



II oś PO IR (4/5) 

 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw (cd.) 

Tryb wyboru projektów – konkursowy, pozakonkursowy. 

Beneficjenci - przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, koordynatorzy KKK, 
podmioty zarządzające SSE, jednostki administracji publicznej lub wyłonione 
podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym. 

 bony na innowacje, czyli na zakup usługi związanej z opracowaniem nowego 

produktu lub usługi, projektu wzorniczego, technologii  albo ich znaczącym 

ulepszeniem; 

 usługi związane z internacjonalizacją Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK). 



II oś PO IR (5/5) 

Zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu 
innowacji 

Finansowanie: 

 projektów o charakterze pilotażowym polegających na opracowaniu  

i testowaniu nowych instrumentów wsparcia w obszarze B+R+I, w tym 

przedkomercyjnych zamówień publicznych, zamówień innowacyjnych,  

 monitoringu, ewaluacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania  

Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS). 

 

Beneficjenci - jednostki administracji publicznej lub wyłonione podmioty 

odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym. 

Tryb wyboru projektów – pozakonkursowy 

 

 



  

III oś PO IR 
Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 

 



III oś PO IR (1/4) 

Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R  

Finansowanie – wdrożenia wyników prac B+R opracowanych przez 
przedsiębiorstwo lub nabytych w celu uruchomienia produkcji towarów lub 
świadczenia usług.  

Wsparcie przewidziane jest w formie: dotacji; częściowej spłaty kredytu (premia 
technologiczna), gwarancji. 

Beneficjenci - przedsiębiorstwa (MŚP), konsorcja przedsiębiorstw, podmiot 
wdrażający IF (w przypadku gwarancji). 

Tryb wyboru projektów – konkursowy (dotacje) oraz konkurencyjny (IF). 



III oś PO IR (2/4) 

Wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venture capital, sieci aniołów 
biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego 

Finansowanie: 

 tworzenia przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów  

(tzw. preinkubacja) oraz zasilenie kapitałowe nowo powstałych firm,  

 wsparcia rozwoju rynku kapitału podwyższonego ryzyka z wykorzystaniem 

funduszu funduszy, inwestującego w fundusze venture capital oraz w 

innowacyjne przedsiębiorstwa, m.in. w celu komercjalizacji wyników prac B+R,  

 tworzenia mechanizmów finansowania syndykatowego (grupowego) przez 

aniołów biznesu,  

 wsparcia przedsiębiorstw w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej 

do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym  

i dłużnym, 

 tworzenia instrumentów pożyczkowych w celu uzupełnienia wsparcia 

udziałowego udzielanego innowacyjnym start-up’om. 



III oś PO IR (3/4) 

Wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venture capital, sieci aniołów 
biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego (cd.) 

Tryb wyboru projektów – konkursowy (dotacje) oraz konkurencyjny (IF). 

Beneficjenci - przedsiębiorstwa MŚP, podmiot wdrażający IF. 

 



III oś PO IR (4/4) 

Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw 

Beneficjenci – MSP, jednostki administracji publicznej lub wyłonione 
podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym. 

Tryb wyboru projektów – konkursowy i pozakonkursowy. 

Finansowanie: 

 specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji firm przez 

akredytowane lub nieakredytowane zagraniczne IOB, a także pomoc w 

poszukiwaniu zagranicznych kontrahentów, 

 programów promocji polskich marek produktowych przedsiębiorstw 

wpisujących się w obszary KIS. 



  

IV oś PO IR 
Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego  

 



Badania naukowe i prace rozwojowe 

Finansowanie – badań naukowych i prac rozwojowych, realizowanych przez 

konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe. Wsparcie kierowane jest na 

przedsięwzięcia realizowane w ramach procesu inteligentnej specjalizacji na 

poziomie krajowym lub regionalnym (RANB). 

IV oś PO IR (1/6) 

 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki – prowadzenie badań 

naukowych i prac rozwojowych, realizowanych przez konsorcja naukowe  

i naukowo-przemysłowe. Strategicznym programem na rzecz gospodarki jest 

program umożliwiający jednostkom naukowym podejmowanie zadań 

badawczych ukierunkowanych na problemy technologiczne gospodarki, 

związane w szczególności z inteligentną specjalizacją. 

 Regionalne agendy naukowo-badawcze (RANB) – badania naukowe i prace 

rozwojowe mające potencjał komercjalizacyjny, realizowane przez jeden lub 

wspólnie przez kilka regionów.  



Badania naukowe i prace rozwojowe (cd.)  

Beneficjenci - jednostki naukowe, konsorcja naukowo-przemysłowe. 

Tryb wyboru projektów – konkursowy. 

 Programy badawcze wirtualnych instytutów - finansowanie prowadzonych 

badań, koordynowanych przez instytucję prowadzącą wirtualny instytut oraz  

w zakresie komercjalizacji badań.  

 Projekty aplikacyjne -  finansowanie badań przemysłowych lub prac 

rozwojowych, realizowanych przez organizacje badawcze we współpracy  

z konkretnym przedsiębiorstwem. Tematy badawcze są określone przez 

jednostkę naukową, która musi także uwzględnić zapotrzebowanie 

przedsiębiorstw oraz potencjał komercjalizacyjny efektów projektu.  

 

IV oś PO IR (2/6) 



Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki  

Finansowanie - wybrane w drodze konkursu projekty znajdujące się na Polskiej 
Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. 

Realizowane projekty nie mogą powielać istniejących zasobów oraz powinny 
uzupełniać wcześniej wytworzoną infrastrukturę badawczo-rozwojową. Warunkiem 
uzyskania wsparcia jest przedstawienie koncepcji umożliwienia korzystania  
z infrastruktury przez przedsiębiorstwa.  

Beneficjenci - jednostki naukowe, konsorcja naukowo-przemysłowe.  

Tryb wyboru projektów – konkursowy.  

IV oś PO IR (3/6) 



Międzynarodowe agendy badawcze 

Finansowanie - prowadzenia prac B+R, w szczególności badań stosowanych  
i prac rozwojowych, funkcjonowania agendy, wykorzystania istniejącej 
infrastruktury, współpracy między partnerami, transferu wiedzy, a także koszty 
rozwoju kadry naukowej w zakresie związanym z realizowanymi przedsięwzięciami 
(np. szkolenia, staże). Celem MAB jest realizacja wysokiej jakości badań 
naukowych i prac rozwojowych, prowadzonych przez wybitnych naukowców 
zagranicznych i polskich.  

Beneficjenci - jednostki naukowe. 

Tryb wyboru projektów – konkursowy.  

MAB-y są komplementarne do instrumentu Horyzontu 2020 pn. Teaming for 
Excellence. 

IV oś PO IR (4/6) 



Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R 

Finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów, naukowców, 
w tym także obcokrajowców w przedsiębiorstwach i jednostkach naukowych w Polsce. 

IV oś PO IR (5/6) 

Finansowanie obejmuje 

 rozwój kadr B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez wybitnych 

uczonych z całego świata w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w 

Polsce,  

 projekty badawcze realizowane przez wybitnych uczonych z zagranicy  

w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, ze szczególnym 

uwzględnieniem powrotów do kraju naukowców polskiego pochodzenia; 

 rozwój kadr B+R pod kierunkiem naukowca posiadającego wybitne 

doświadczenie we współpracy z gospodarką w projektach zespołowych,  

z udziałem studentów, doktorantów i młodych doktorów, prowadzonych  

w zakresie rozwoju technologii lub świadczenia usług badawczych dla 

przedsiębiorców; 



Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R (cd.) 

Beneficjent – podmiot odpowiadający za realizację działań o charakterze 
systemowym. 

Odbiorcy ostateczni - naukowcy, studenci, doktoranci, przedsiębiorstwa, konsorcja 
przedsiębiorstw i jednostek naukowych. 

Tryb wyboru projektów – konkursowy (w odniesieniu do odbiorców ostatecznych). 

IV oś PO IR (6/6) 

 prowadzenie międzynarodowych projektów doktoranckich lub stażowych dla 

naukowców, związanych z realizacją prac B+R; 

 podnoszenia kwalifikacji kadr przedsiębiorstw oraz staże i stypendia naukowe 

(związane z realizacją projektów badawczych, w tym zlecanych przez 

przedsiębiorców). 



System instytucjonalny PO IR - 

założenia 

Instytucja Zarządzająca PO IR – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

 

 
 

Przewiduje się dwie instytucje pośredniczące: 

 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

 Ministerstwo Gospodarki 

 

Planuje się powierzanie zadań instytucjom wdrażającym. Planowane instytucje  

w systemie obejmują m. in. PARP, BGK, ARP S.A. 



Pomoc publiczna w PO IR (1) 

Wsparcie udzielane podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą będzie 

udzielane z zastosowaniem przepisów o pomocy publicznej. Dotyczy to 

większości działań w PO IR.   

 

Kwestie pomocy publicznej regulowane są w programach pomocowych 

wydawanych w formie rozporządzeń lub ustaw. W PO IR każda instytucja 

wdrażająca będzie miała przynajmniej jeden dedykowany jej program pomocowy. 

Wszystkie programy pomocowe korzystać będą z wyłączeń blokowych  

(z ang. GBER) zawartych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia  

17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub z pomocy de minimis.  

 

Jedynie w przypadku wsparcia na infrastrukturę B+R w stosownych 

przypadkach rozważana jest możliwość indywidualnej notyfikacji do KE 

projektów znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.  



Pomoc publiczna w PO IR (2) 

Planowane przeznaczenia pomocy publicznej: 

 

 art. 14 GBER - Regionalna pomocy inwestycyjna zgodnie z nową Mapą 

pomocy Regionalnej na lata 2014-2020 

 art. 21 GBER - Pomoc na finansowanie ryzyka  

 art. 22 GBER - Pomoc dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność 

 art. 24 GBER - Pomoc na koszty rozpoznania 

 art. 25 GBER - Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe 

 art. 27 GBER - Pomoc dla koordynatora klastra 

 art. 28 GBER - Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności 

 art. 30 GBER - Pomoc na działalność badawczo-rozwojową w sektorze 

rybołówstwa 

 

 

 



Pomoc publiczna w PO IR (3) 

W stosunku do przepisów na poprzedni okres, w latach 2014-2020 zmianie 

uległa mapa pomocy regionalnej, mająca zastosowanie do regionalnej 

pomocy inwestycyjnej (czyli na projekty inwestycyjne) – w większości 

województw spadła intensywność wsparcia.   

 

Warunki pomocy na prowadzenie prac B+R nie uległy zmianom 

(intensywności wsparcia nie zmieniły się). 

Zmiany zostały wprowadzone w zakresie pomocy de minimis – m. in. została 

wprowadzona definicja pojęcia pojedynczego przedsiębiorstwa, w myśl której 

należy zliczać udzieloną pomoc w ramach wszystkich jednostek gospodarczych, 

które są ze sobą powiązane (zgodnie z warunkami określonymi w 

rozporządzeniu 1407/2013). 

Wprowadzono nowe warunki dla dużych przedsiębiorstw ubiegających się 

o regionalną pomoc inwestycyjną na Mazowszu (inwestycja początkowa tylko 

na rzecz nowej działalności gospodarczej) 



Dziękuję za uwagę 

 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

ul. Wspólna 2/4 

00-926 Warszawa 

 
www.mir.gov.pl 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 

 

 

 


