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Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2021 rok1
(wersja nr II z 19 lipca 2021 r.)
Priorytet II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Numer i nazwa
Działania/Poddziała
nia

Planowany termin
naborów

Typ projektów
mogących uzyskać
dofinansowanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach
konkursu (w zł)

Instytucja
Dodatkowe
ogłaszająca informacje
konkurs

Poddziałanie 2.3.1
Proinnowacyjne
usługi IOB dla MŚP

Nowe konkursy nie
będą ogłaszane

Wsparcie udzielane
jest MŚP w celu
zwiększenia
dostępności
specjalistycznych,

-

PARP
www.parp.g
ov.pl

-

Jednocześnie Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) dopuszcza się możliwość aktualizacji
harmonogramu z zastrzeżeniem, że aktualizacja nie może dotyczyć naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące,
licząc od dnia aktualizacji z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1 i art. 11 ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w
związku z wystąpieniem covid-19 w 2020 r. z 3 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 694).
Dokumenty programowe opublikowane są na stronie Instytucji Zarządzającej (www.poir.gov.pl).
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wysokiej jakości
proinnowacyjnych
usług, powiązanych z
krajowymi
inteligentnymi
specjalizacjami
świadczonymi przez
akredytowane Ośrodki
Innowacji.
Dodatkowo wsparcie
może obejmować
realizację inwestycji
początkowej związanej
z wdrożeniem
innowacji
technologicznej, której
dotyczy usługa
proinnowacyjna.
Poddziałanie 2.3.2
Bony na innowacje
dla MŚP

Nowe konkursy nie
będą ogłaszane

Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla
MŚP realizowanych
przez jednostki
naukowe,
przyczyniających się
do rozwoju ich
produktów (komponent
usługowy).

PARP
www.parp.g
ov.pl

-
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Poddziałanie 2.3.2
Bony na innowacje
dla MŚP

Nowe konkursy nie
będą ogłaszane

Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla
MŚP realizowanych
przez jednostki
naukowe,
przyczyniających się
do rozwoju ich
produktów (komponent
usługowy).

PARP
www.parp.g
ov.pl

-

Poddziałanie 2.3.3
Umiędzynarodowieni
e Krajowych Klastrów
Kluczowych

Nowe konkursy nie
będą ogłaszane

Wsparcie projektów
mających na celu
wzrost innowacyjności
i konkurencyjności
przedsiębiorstw
działających w ramach
Krajowych Klastrów
Kluczowych na
rynkach
międzynarodowych.

-

PARP
www.parp.g
ov.pl

-

Poddziałanie 2.3.4
Ochrona własności
przemysłowej

Nowe konkursy nie
będą ogłaszane

Wsparcie udzielane
będzie MŚP na
pokrycie kosztów
związanych z
uzyskaniem i
realizacją ochrony
praw własności
przemysłowej.

-

PARP
www.parp.g
ov.pl

-
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Poddziałanie 2.3.5
Design dla
przedsiębiorców

ogłoszenie konkursu
26 października 2020
r.
rozpoczęcie naboru
wniosków
24 listopada 2020 r.
zakończenie naboru
wniosków
31 marca 2021 r.

Poddziałanie 2.3.6
Wsparcie
przedsiębiorstw w
przygotowaniu do
udziału w
programach
europejskich –
Granty na Eurogranty

ogłoszenie konkursu
19 grudnia 2019 r.
rozpoczęcie naboru
wniosków
21 stycznia 2020 r.
zakończenie naboru
wniosków
12 stycznia 2021 r.

Wsparcie udzielane
MŚP (z wyłączeniem
przedsiębiorców z
Makroregionu Polski
Wschodniej) na
realizację projektów,
których celem jest
rozwój
przedsiębiorstwawnioskodawcy
poprzez opracowanie
nowego projektu
wzorniczego, dzięki
któremu wdrożony
zostanie nowy lub
znacząco ulepszony
produkt (wyrób lub
usługa).

70 mln

Wsparcie mające na
celu zwiększenie
innowacyjności i
umiędzynarodowienia
polskich
przedsiębiorców z
sektora MŚP poprzez
zwiększenie udziału
tych podmiotów w
programach UE
zarządzanych z

5 mln

PARP
www.parp.g
ov.pl

Termin
konkursu
zatwierdzony w
wersji
harmonogramu
na 2020 r.
Konkurs
dedykowany
projektom na
rzecz
dostępności.
Konkurs
podzielony na
rundy.

PARP
www.parp.g
ov.pl

Termin
konkursu
zatwierdzony w
wersji
harmonogramu
na 2019 r.
Konkurs
podzielony na
rundy.

5
poziomu Komisji
Europejskiej
(niefinansowanych ze
środków Funduszy
Strukturalnych)
Poddziałanie 2.3.6
Wsparcie
przedsiębiorstw w
przygotowaniu do
udziału w
programach
europejskich –
Granty na Eurogranty

ogłoszenie konkursu
25 lutego 2021 r.

Poddziałanie 2.3.7
Rozwój potencjału
koordynatorów
Krajowych Klastrów
Kluczowych

ogłoszenie konkursu
30 września 2020 r.

rozpoczęcie naboru
wniosków
1 kwietnia 2021 r.
zakończenie naboru
wniosków
27 stycznia 2022 r.

rozpoczęcie naboru
wniosków
30 października 2020
r.

Wsparcie mające na
celu zwiększenie
innowacyjności i
umiędzynarodowienia
polskich
przedsiębiorców z
sektora MŚP poprzez
zwiększenie udziału
tych podmiotów w
programach UE
zarządzanych z
poziomu Komisji
Europejskiej
(niefinansowanych ze
środków Funduszy
Strukturalnych)

5 mln

PARP
www.parp.g
ov.pl

Konkurs
podzielony na
rundy.

Wsparcie rozwoju
potencjału
Koordynatorów
Krajowych Klastrów
Kluczowych w
zakresie zarządzania
klastrami, celem
rozszerzenia ich oferty

50 mln

PARP
www.parp.g
ov.pl

Termin
konkursu
zatwierdzony w
wersji
harmonogramu
na 2020 r.
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zakończenie naboru
wniosków
11 marca 2021 r.

o co najmniej nową
usługę lub produkt
usługowy na rzecz ich
członków.

Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji
Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Dodatkowe informacje

Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu
innowacji

Projekt Pozakonkursowy
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Działanie 2.5 Programy akceleracyjne
Numer i nazwa
Planowany
Działania/Poddziałania termin naborów

Typ projektów
mogących
uzyskać
dofinansowanie

Poddziałanie 2.5
Nowe konkursy
Programy akceleracyjne nie będą
ogłaszane

Wsparciem objęte będą projekty
grantowe, w
ramach, których za
pośrednictwem
wyłonionych przez
PARP
akceleratorów
(beneficjentów
projektów
grantowych)
udzielane będą
granty startupom
(grantobiorcom)
realizującym
przedsięwzięcia
oparte o
innowacyjne
pomysły przy
udziale dużych i

Orientacyjna
kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach
konkursu (w zł)

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

PARP
www.parp.gov.pl

-
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Numer i nazwa
Planowany
Działania/Poddziałania termin naborów

Typ projektów
mogących
uzyskać
dofinansowanie

Orientacyjna
kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach
konkursu (w zł)

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

średnich firm
zainteresowanych
ich wdrożeniem.

Priorytet III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka
Numer i nazwa
Planowany
Działania/Poddziałania termin naborów

Typ projektów
mogących
uzyskać
dofinansowanie

Orientacyjna
kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach
konkursu (w zł)

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

Poddziałanie 3.1.5
Wsparcie MŚP w
dostępie do rynku
kapitałowego- 4 Stock

Wsparcie
projektów MŚP,
mających na celu
przygotowanie
niezbędnej
dokumentacji do

-

PARP
www.parp.gov.pl

-

Nowe konkursy
nie będą
ogłaszane
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Numer i nazwa
Planowany
Działania/Poddziałania termin naborów

Typ projektów
mogących
uzyskać
dofinansowanie

pozyskania
zewnętrznych
źródeł
finansowania o
charakterze
udziałowym i
dłużnym, w celu
wprowadzenia
zmian
produktowych lub
technologicznych
o charakterze
innowacyjnym.

Orientacyjna
kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach
konkursu (w zł)

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje
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Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Numer i nazwa
Planowany
Działania/Poddziałania termin naborów

Typ projektów
mogących
uzyskać
dofinansowanie

Orientacyjna
kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach
konkursu (w zł)

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

Poddziałanie 3.2.1
Badania na rynek

Wsparcie
projektów MŚP,
obejmujących
wdrożenie
wyników prac B+R
przeprowadzonych
przez
przedsiębiorcę lub
nabytych,
prowadzących do
uruchomienia
produkcji nowych
produktów lub
usług z
zachowaniem
preferencji dla
KIS.

500 mln

PARP
www.parp.gov.pl

Konkurs ogólny

ogłoszenie
konkursu
9 grudnia 2020 r.
rozpoczęcie
naboru wniosków
13 stycznia 2021
r.
zakończenie
naboru wniosków
17 lutego 2021 r.
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Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw
Numer i nazwa
Planowany
Działania/Poddziałania termin naborów

Typ projektów
mogących
uzyskać
dofinansowanie

Orientacyjna
kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach
konkursu (w zł)

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

Poddziałanie 3.3.3
Expo

Wsparcie MŚP
uczestniczących w
programie
promocji o
charakterze
ogólnym w
związku z
udziałem Polski w
Światowej
Wystawie EXPO
2020 w Dubaju

50 mln

PARP
www.parp.gov.pl

Konkurs
dedykowany
wystawie EXPO
w Dubaju 2020

Wsparcie MŚP w
promocji marek
produktowych – Go to
Brand

ogłoszenie
konkursu 27
stycznia 2021 r.
rozpoczęcie
naboru wniosków
26 lutego 2021 r.
zakończenie
naboru wniosków
29 marca 2021 r.
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Priorytet VI. Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w
kontekście pandemii COVID-19
Działanie 6.2. Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację
Numer i nazwa
Planowany termin
Działania/Poddziałania naborów

Typ projektów
mogących
uzyskać
dofinansowanie

Orientacyjna
kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

w ramach
konkursu (w zł)
Działanie 6.2
Wsparcie MŚP w
obszarze cyfryzacji Bony na cyfryzację

ogłoszenie
konkursu
6 września 2021 r.
rozpoczęcie naboru
wniosków
20 września 2021 r.
zakończenie naboru
wniosków
20 października
2021 r.

Wsparcie MŚP
w zakresie
wykorzystania
technologii
cyfrowych i
dostosowania
modelu
działalności w
zakresie
cyfryzacji do
zmian na rynku
w wyniku
pandemii
koronawirusa.

110 mln

PARP
www.parp.gov.pl

Dodatkowe
informacje
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