


Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. został powołany w celu budowania trwałej współpracy pomiędzy nauką a

biznesem. Jego jedynym właścicielem jest Politechnika Białostocka i ta relacja pozwala na zagospodarowanie istniejącej niszy w obszarze B+R. To

co wyróżnia Instytut na tle konkurencji, to kompleksowość, wysoka jakość końcowych produktów i usług oraz naukowy charakter współpracy.

Dzięki temu IIT podejmuje się wyzwań niestandardowych i trudnych oraz oferuje usługi indywidualnie dopasowane do potrzeb każdego klienta.

Różnorodność́ świadczonych usług oraz szeroka specjalizacja współpracujących ekspertów pozwalają na świadczenie usług zarówno o

charakterze produkcyjnym czy wdrożeniowym, a także koncepcyjnym i badawczym. Bazując na innowacjach dostarczanych przez Instytut,

przedsiębiorcy budują swoją przewagę konkurencyjną.

Jako jedyna spółka w Polsce posiadamy status Centrum Badawczo-Rozwojowego nadany przez Ministra Rozwoju i Technologii, gwarantujący

jakoś realizowanych przez nas projektów badawczych.

Instytut Innowacji i Technologii
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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



Poddziałanie 1.3.1, Wdrażanie Innowacji przez MŚP
Program Operacyjny Polski Wschodniej

Kto może pozyskać dofinansowanie?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, należące od min. 6 miesięcy do ponadregionalnego
powiązania kooperacyjnego (min. 5 firm w tym jedna z Polski Wschodniej), posiadające przychody
nie mniejsze niż 600 000 zł w jednym roku obrotowym w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku.

Ile można pozyskać?
Maksymalnie 10.000.000. Wartość projektu to min. 1 mln zł. Wsparcie wynosi do 70% w (ostateczna

wysokośćwsparcia jest uzależniona od mapy pomocy publicznej i rodzaju przedsiębiorstwa).

Na co można przeznaczyć środki?
Zakup środków trwałych: maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej, zakup licencji,

patentów, know-how, uzyskanie i obronę patentu, zakup usług doradczych.

Jak możemy pomóc?

Jesteśmy w stanie przygotować innowacyjne rozwiązania, gotowe do wdrożenia. Ponadto oferujemy

możliwość zakupu patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej będących kosztami

kwalifikowalnymi projektu.

Termin naboru 12.07.2022 r. – 05.08.2022 r.
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Masz pytania?
Odwiedź nas!

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

Adam Gardocki

Specjalista ds. projektów 

komercyjnych




