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Lp. Działanie Terminy Dla kogo 
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Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace 
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa  

Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 
rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych 
realizowanych przez przedsiębiorcę 

ogłoszenie konkursu 
1 lutego 2018 r. 
rozpoczęcie naboru wniosków  
1 marca 2018 r. 
zakończenie naboru wniosków 
30 maja 2018 r. 

Konkurs przeznaczony dla MŚP  
(regiony słabiej rozwinięte) 

ogłoszenie konkursu 
1 lutego 2018 r. 
rozpoczęcie naboru wniosków  
1 marca 2018 r. 
zakończenie naboru wniosków 
29 czerwca 2018 r. 

Konkurs przeznaczony dla dużych przedsiębiorców i 
konsorcjów przedsiębiorstw 
(regiony słabiej rozwinięte) 

ogłoszenie konkursu 
22 lutego 2018 r. 
rozpoczęcie naboru wniosków  
3 kwietnia 2018 r. 
zakończenie naboru wniosków 
28 grudnia 2018 r. 

Konkurs przeznaczony dla MŚP posiadających 
certyfikat Seal of Excellence 
(regiony słabiej rozwinięte) 

ogłoszenie konkursu 
16 lipca 2018 r. 
rozpoczęcie naboru wniosków  
16 sierpnia 2018 r. 
zakończenie naboru wniosków 
14 grudnia 2018 r. 

Konkurs przeznaczony dla MŚP 
(regiony słabiej rozwinięte) 

ogłoszenie konkursu 
1 sierpnia 2018 r. 
rozpoczęcie naboru wniosków  
3 września 2018 r. 
zakończenie naboru wniosków 
30 listopada 2018 r 

Konkurs przeznaczony dla dużych przedsiębiorców i 
konsorcjów przedsiębiorstw 
(regiony słabiej rozwinięte) 
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Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R 

 

Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć 
B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów 
gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych 
specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego 
odkrywania. 

ogłoszenie konkursu 
23 lipca 2018 r. 
rozpoczęcie naboru wniosków  
24 września 2018 r. 
zakończenie naboru wniosków 
20 listopada 2018 r. 

Innowacyjny recykling 
(regiony słabiej rozwinięte) 

ogłoszenie konkursu 
4 czerwca 2018 r. 
rozpoczęcie naboru wniosków  
3 sierpnia 2018 r. 
zakończenie naboru wniosków 
2 października 2018 r. 

InnoNeuroPharm 
(regiony słabiej rozwinięte) 

ogłoszenie konkursu 
12 marca 2018 r. 
rozpoczęcie naboru wniosków  
11 maja 2018 r. 
zakończenie naboru wniosków 
10 lipca 2018 r. 

INNOMOTO 
(regiony słabiej rozwinięte) 

ogłoszenie konkursu 
5 marca 2018 r. 
rozpoczęcie naboru wniosków  
30 kwietnia 2018 r. 
zakończenie naboru wniosków 
29 czerwca 2018 r. 

INNOship 
(regiony słabiej rozwinięte) 
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Działanie 2.1.  Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R 
przedsiębiorstw 

W ramach działania przewidziane jest wsparcie tworzenia 
lub rozwoju centrów badawczo – rozwojowych.  

 

ogłoszenie konkursu 
19 października  2017 r. 
rozpoczęcie naboru wniosków 
20 listopada 2017 r. 
zakończenie naboru wniosków 
19 stycznia 2018 r. 

Uszczegółowione informacje dotyczące tego 
konkursu zostaną zamieszczone w kolejnych 
aktualizacjach harmonogramu na 2018 r. 

ogłoszenie konkursu 
II kwartał 2018 r.  
rozpoczęcie naboru wniosków 
II kwartał 2018 r. 
zakończenie naboru wniosków 

Uszczegółowione informacje dotyczące tego 
konkursu zostaną zamieszczone w kolejnych 
aktualizacjach harmonogramu na 2018 r. 
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II/III kwartał 2018 r. 
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Działanie 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej  

Wsparcie udzielane będzie dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw, na pokrycie kosztów związanych z 
uzyskaniem i ochroną praw własności przemysłowej.  

ogłoszenie konkursu 
1 lutego 2018 r. 
 rozpoczęcie naboru wniosków  
6 marca 2018 r. 
zakończenie naboru wniosków 
29 listopada 2018 r. 

Przedsiębiorstwa.  

Konkurs podzielony będzie na rundy. 
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Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek  

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

ogłoszenie konkursu 
2 sierpnia 2017 r. 
rozpoczęcie naboru wniosków 
5 września 2017 r. 
zakończenie naboru wniosków 
28 lutego 2018 r. 

Przedsiębiorcy MŚP 
Termin konkursu zatwierdzony w wersji 
harmonogramu na 2017 r. 

Konkurs podzielony na rundy. 

ogłoszenie konkursu 
 2 sierpnia 2017 r. 
rozpoczęcie naboru wniosków 
5 września 2017 r. 
zakończenie naboru wniosków 
 28 lutego 2018 r. 

Przedsiębiorcy MŚP 
Termin konkursu zatwierdzony w wersji 
harmonogramu na 2017 r. 

Konkurs dedykowany średnim miastom 
Konkurs podzielony na rundy. 

ogłoszenie konkursu 
 14 lutego 2018 r. 
rozpoczęcie naboru wniosków 
20 marca 2018 r. 
zakończenie naboru wniosków 
5 grudnia 2018 r. 

Przedsiębiorcy MŚP 
 
Konkurs podzielony na rundy. 

ogłoszenie konkursu 
 14 lutego 2018 r. 
rozpoczęcie naboru wniosków 
20 marca 2018 r. 
zakończenie naboru wniosków 
5 grudnia 2018 r. 

 
Przedsiębiorcy MŚP 
 
Konkurs dedykowany średnim miastom 
Konkurs podzielony na rundy. 
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Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne  

Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o 
charakterze technologicznym.  

ogłoszenie konkursu 
15 stycznia 2018 r. 
rozpoczęcie naboru wniosków 
15 lutego 2018 r. 
zakończenie naboru wniosków 
24 maja 2018 r. 

Przedsiębiorcy MŚP 
 

Konkurs podzielony będzie na 3 rundy (z odstępami 
pomiędzy rundami) 
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Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek 
produktowych – Go to Brand 

Wsparcie przedsiębiorstw uczestniczących w branżowych 
programach promocji oraz programach promocji o ogólnym 
charakterze  

ogłoszenie konkursu 
1 marca 2018 r. 
rozpoczęcie naboru wniosków 
4 kwietnia 2018 r. 
zakończenie naboru wniosków 
8 maja 2018 r. 

Przedsiębiorcy 
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Poddziałanie 4.1.4. Projekty aplikacyjne  

Projekty aplikacyjne obejmujące badania przemysłowe i / 
lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez 
konsorcja złożone z jednostek naukowych i 
przedsiębiorstw.  

ogłoszenie konkursu 
16 kwietnia 2018 r. 
rozpoczęcie naboru wniosków 
16 maja 2018 r. 
zakończenie naboru wniosków 
16 lipca 2018 r. 

 
Przedsiębiorcy 
 
Konkurs dla regionów słabiej rozwiniętych, 
podzielony na 2 rundy. 

 


