Projektowanie
i wdrażanie innowacji

Innowacje dla przemysłu

Nie
boimy
się
podejmowania
nieszablonowych tematów i rozwiązywania
niestandardowych problemów. Wykonane
dotychczas przez nas prace dotyczą między
innymi takich obszarów jak:

nowe produkty, nowe procesy technologiczne,
zarządcze, produkcyjne, opiniowanie innowacji

Branża budowlana

nowe
materiały,
projektowanie,
konstrukcyjne, analityka materiałowa

prace

Projektowanie i budowa maszyn

projektowanie
i
wykonywanie
maszyn
produkcyjnych na zamówienie, automatyzacja
procesów produkcyjnych

Rozwiązania niestandardowe

rozwiązania techniczne i produktowe dla firm z
większości wiodących branż w kraju i za granicą
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Fundusze Unijne
2014-2020
Współpracujemy z przedsiębiorstwami, które zdecydowały się sfinansować swoje
inwestycje przy wsparciu dostępnych funduszy UE (RPO, PO PW, PO IR i inne)

Fundusze Unijne 2014-2020
wykorzystywane przy finansowaniu inwestycji we współpracy z Instytutem:

Regionalne Programy
Operacyjne

Fundusze Norweskie

PO IR 2.3.2 Bony na
innowacje, etap I

Szybka ścieżka 1.1.1.

Granty na
badania i rozwój
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Poddziałanie 1.2.1, Projekty celowe MŚP
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Kto może pozyskać dofinansowanie?

Mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium
województwa małopolskiego.
Wsparcie mikro- i małych przedsiębiorstw: od 45% do maksymalnie 80%

Ile można pozyskać?

Wsparcie średnich przedsiębiorstw od 35% do maksymalnie 75%.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu to 500.000 zł.
W ramach projektów Instytut prowadzi badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe,

Na co można przeznaczyć środki?

przygotowuje prototypy i demonstratory, wspiera przedsiębiorców w procesie komercjalizacji
opracowanego rozwiązania.

Nasze doświadczenie

Najbliższe terminy naborów

Jako wiodąca w Polsce spółka celowa uczelni wyższej realizujemy ponad 100 prac badawczorozwojowych rocznie.
Od 29.02.2020 r. do 14.07.2020 r.
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Poddziałanie 1.2.3, Bony na innowacje
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Kto może pozyskać dofinansowanie?

Mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium
województwa małopolskiego.
Od 50.000 zł w przypadku Małego bonu na innowacje, do 200.000 zł w przypadku Dużego bonu na

Ile można pozyskać?

innowacje. Maksymalny poziom dofinansowania to 85% co oznacza, że wkład własny wynosi 15%
wartości projektu.
W ramach projektów Instytut prowadzi badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe,

Na co można przeznaczyć środki?

świadczy usługi w zakresie ochrony IP, wzornictwa, badań rynkowych, analiz przedwdrożeniowych,
wykonuje badania na zgodność z obowiązującymi normami.

Nasze doświadczenie

Najbliższe terminy naborów

Jako wiodąca w Polsce spółka celowa uczelni wyższej realizujemy ponad 100 prac badawczorozwojowych rocznie.
Od 29.02.2020 r. do 30.06.2020 r.

06
03

Masz pytania?
Odwiedź nas!

Adam Gardocki
Specjalista ds. projektów komercyjnych

Instytut Innowacji i Technologii
Politechniki Białostockiej sp. z o.o.
ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

Kontakt:
+ 48 505 755 445
a.gardocki@iit.pb.bialystok.pl
www.instytutpb.com

