


Fundusze Unijne 2014-2020
wykorzystywane są przy finansowaniu inwestycji i współpracy z Instytutem w zakresie:

Sprzedaży 

patentów i 

udzielania licencji

Dostarczania 

wyników pracy 

B+R

Ekspertyz, raportów i 

dokumentacji 

technicznej

Badań 

naukowych

Projektowania, wdrażania 

i opiniowania innowacji

Usprawniania 

procesów 

biznesowych

Nieopatentowanej 

wiedza techniczna



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

Przemysł 4.0RPO WP 1.2.1. RPO WM 1.2.3. 

Bony na innowacje

EIC Accelerator Szybka ścieżka 1.1.1.



Przemysł 4.0

Kto może pozyskać dofinansowanie?

Małe lub średnie firmy (z wykluczeniem mikro), które:

• prowadzą działalność produkcyjną,

• przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w
którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2
mln zł,

• mają opracowaną mapę drogową (plan transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0).

Dofinansowane mogą być następujące technologie: Big Data i analiza danych, Roboty przemysłowe,
Przemysłowy Internet Rzeczy, Integracja technologii informatycznych i operacyjnych oraz tworzenie
systemów cyberfizycznych, Cyberbezpieczeństwo, Chmura obliczeniowa, Wirtualna i rozszerzona
rzeczywistość, Sztuczna Inteligencja, Block Chain, Druk addytywny (druk 3D).

Ile można pozyskać?
Maksymalnie można otrzymać 800 000 zł netto. Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co

oznacza, że wkład własny to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu.

Na co można przeznaczyć środki?

Dofinansowanie może być przeznaczone na: usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej,

usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej, zakup maszyn i urządzeń koniecznych do

wdrożenia wybranego obszaru transformacji, zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie

patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Nasze doświadczenie Od 2016 roku realizujemy projekty badawcze finansowane ze środków UE ze 100% skutecznością.

Najbliższe terminy naborów Start składania wniosków – 28 kwietnia 2021 Koniec przyjmowania wniosków – 30 czerwca 2021



Masz pytania?
Odwiedź nas!
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