Harmonogram naborów wniosków RPO
2014-2020
Poniżej przedstawiamy aktualny harmonogram naborów wniosków na projekty innowacyjne dla
małych, średnich oraz dużych firm, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata
2014-2020.

Województwo

Typ projektów

Numer i nazwa
Działania/ Poddziałania
Poddziałanie 1.2.1

mogących uzyskać
dofinansowanie

naborów

Rozpoczęcie naboru

1. Wsparcie dla

Innowacyjne

Planowany termin

przedsiębiorstw chcących wniosków:

przedsiębiorstwa-

rozpocząć lub rozwinąć

horyzontalne

działalność B+R.

Poddziałanie 1.2.2

2. Tworzenie i rozwoju Rozpoczęcie naboru

Innowacyjne
przedsiębiorstwa–

wrzesień 2015 r.

ZIT

WROF

infrastruktury

B+R wniosków:

przedsiębiorstw.

wrzesień 2015 r.

Poddziałanie 1.4.1
Internacjonalizacja

Tworzenia nowych modeli

przedsiębiorstw-

biznesowych MŚP

Rozpoczęcie naboru
wniosków:
październik 2015 r.

horyzontalne
1. Tworzenia nowych
RPO Dolnośląskie

modeli biznesowych MŚP.
2. Promocja dolnośląskich Rozpoczęcie naboru
przedsiębiorstw
na wniosków:

Poddziałanie 1.4.2
Internacjonalizacja
przedsiębiorstw-

październik 2015 r.

ZIT rynkach

WROF

międzynarodowych
oferty

oraz listopad 2015 r.

gospodarczej

regionu.
Poddziałanie 1.5.1
Rozwój

produktów

usług

dla

MŚP–

horyzontalne
Poddziałanie 1.5.2
Rozwój

RPO Kujawsko-

i

produktów

Wsparcie innowacyjności Rozpoczęcie naboru
produktowej i procesowej wniosków:
MŚP

wrzesień 2015 r.

Wsparcie innowacyjności Rozpoczęcie naboru
i produktowej i procesowej wniosków:

usług dla MŚP– ZIT AW MŚP

wrzesień 2015 r.

Poddziałanie 1.2.1

Ogłoszenie naboru:

Projekt grantowy
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pomorskie

Wsparcie

procesów obejmujący wsparcie

III kw 2015 r.

badawczo rozwojowych procesów badawczo
rozwojowych w
przedsiębiorstwach.
Projekt grantowy

Poddziałanie 1.5.2
Wsparcie

procesu

umiędzynarodowienia

obejmujący wsparcie
procesu
umiędzynarodowienia

przedsiębiorstw

Ogłoszenie naboru:
IV kw 2015 r.

przedsiębiorstw.
Opracowanie nowych
produktów/usług,
procesów lub też
wprowadzenie znaczących

Działanie 1.2

ulepszeń do istniejących

Badania celowe

produktów/usług,
procesów (badania
przemysłowe,

Ogłoszenie naboru:
listopad 2015 r.
Rozpoczęcie
naboru:
grudzień 2015 r.

eksperymentalne prace
rozwojowe).
Projekty inwestycyjne
RPO Lubelskie

Działanie 1.3
Infrastruktura badawczorozwojowa
przedsiębiorstwach

w

dotyczące stworzenia lub Ogłoszenie naboru:
listopad 2015 r.
rozwoju istniejącego
zaplecza badawczo-

Rozpoczęcie

rozwojowego służącego

naboru:
działalności innowacyjnej grudzień 2015 r.
przedsiębiorstwa.
Wsparcie na pokrycie
kosztów związanych z

Działanie 1.5
Bon na patent

przygotowaniem i
dokonaniem zgłoszenia
patentowego wynalazku z

Ogłoszenie naboru:
IV kw. 2015 r.

zakresu inteligentnych
specjalizacji regionu.
I. Projekty B+R
przedsiębiorstw.
RPO Lubuskie

Działanie 1.1
Badania i innowacje

Inwestycje Ogłoszenie naboru:
IV kw. 2015 r.
przedsiębiorstw
w
II.

infrastrukturę B+R.
Dokument pochodzi ze strony fedis.pl.
FEDiS jest firmą zajmującą się pozyskiwaniem finansowania dla przedsiębiorców.

III.

Projekty

B+R

w

podmiotach świadczących
innowacyjne usługi, w tym
m.in. w parkach naukowotechnologicznych

i

inkubatorach
technologicznych.
I. Wdrożenie wyników prac
Działanie 1.5

B+R.

Ogłoszenie naboru:

Rozwój sektora MŚP

II. Wsparcie inwestycyjne IV kw. 2015 r.
MŚP.
1. Wdrożenie lub zakup i
wdrożenie wyników prac
B+R.

Poddziałanie 1.2.2
RPO Łódzkie

Projekty

2. Wdrożenie
B+R innowacyjnych produktów,

przedsiębiorstw

procesów

wytwarzania

produktów

Ogłoszenie naboru:
IV kw 2015 r.

lub

świadczenia usług, w tym
ekoinnowacje.
RPO Małopolskie

Poddziałanie 1.2.3

A. Mały bon

Ogłoszenie naboru:

Bony na innowacje

B. Duży bon

III kw. 2015 r.

Działanie 1.2
RPO Mazowieckie

Działalność badawczo – Bony na projekty
rozwojowa

badawczo – rozwojowe

przedsiębiorstw
Działanie 1.2
Badania

przemysłowe,

prace rozwojowe i ich

Działanie 1.2

Brak uszczegółowienia

gospodarczej

przedsiębiorczości

Dotacje bezpośrednie
Poddziałanie 1.1.1
Ekspansja

wniosków:

Rozpoczęcie naboru
wniosków:
IV kwartał 2015 r.
Rozpoczęcie naboru

Poddziałanie 1.4.1

RPO Pomorskie

1 grudnia 2015 r.

IV kwartał 2015 r.

Strefy aktywności

Promowanie

wniosków:

Rozpoczęcie naboru

wdrożenia
RPO Podkarpackie

Rozpoczęcie naboru

Dotacje bezpośrednie

wniosków:
IV kwartał 2015 r.

Typy projektów mogących Rozpoczęcie naboru
przez uzyskać dofinansowanie

wniosków:
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innowacje

–

wsparcie zostaną uzupełnione w

dotacyjne

II kwartał 2016 r.

późniejszym terminie.
Typy projektów mogących

Poddziałanie 2.2.1
Inwestycje profilowane –
wsparcie dotacyjne

uzyskać dofinansowanie

wniosków:

zostaną uzupełnione w

II kwartał 2016 r.

późniejszym terminie.
Wdrożenie i

RPO Śląskie

Rozpoczęcie naboru

Rozpoczęcie naboru

Działanie 3.2

komercjalizacja innowacji wniosków:

Innowacje w MŚP

produktowych oraz

02.11.2015

procesowych.

4.01.2016 r.

–

1. Wsparcie na rozwój
istniejącego lub
stworzenie nowego
zaplecza badawczo –
Działanie 1.2
RPO Świętokrzyskie

Badania

Rozpoczęcie naboru

rozwojowego.

i

rozwój

w

sektorze świętokrzyskiej
przedsiębiorczości

2. Realizowanie
przemysłowych

badań
i

prac

listopad/grudzień
2015 r.

rozwojowych.
3. Wdrożenie

wniosków:

w

przedsiębiorstwie wyników
prac B+R.
Profesjonalizacja usług
RPO WarmińskoMazurskie

ośrodków innowacji na

Poddziałanie 1.2.4
Profesjonalizacja

usług

ośrodków innowacji

rzecz rozwoju
regionalnych
inteligentnych

Rozpoczęcie naboru
wniosków:
grudzień 2015 r.

specjalizacji.
Poddziałanie 1.4.1
Kompleksowe
rozwoju

wsparcie

działalności Rozwój produktów i usług

przedsiębiorstw
rynkach
RPO Wielkopolskie dla

na opartych na TIK oraz

zagranicznych wprowadzanie procesów
przedsiębiorstw modernizacyjnych.

posiadających

Rozpoczęcie naboru
wniosków:
III kwartał 2015r.

plan

rozwoju eksportu
Działanie 1.5.2

Wsparcie wysoko

Rozpoczęcie naboru

Wzmocnienie

innowacyjnych

wniosków:

konkurencyjności

przedsiębiorstw

16 XI 2015- 30 XI
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kluczowych

obszarów (wdrażających innowacje 2015

gospodarki regionu

technologiczne,
procesowe, produktowe)
poprzez inwestycje w:
a)

środki trwałe;

b)

wartości

niematerialne i prawne.
Działanie 1.1
Projekty

RPO
Zachodniopomorskie

Projekty inicjujące
badawczo- współpracę

rozwojowe

przedsiębiorstw z

przedsiębiorstw

jednostkami naukowymi.

Rozpoczęcie naboru
wniosków:
grudzień 2015 r.

Działanie 1.5
Inwestycje

Projekty inicjujące

przedsiębiorstw
wspierające

rozwój

regionalnych specjalizacji
oraz

inteligentnych

współpracę
przedsiębiorstw z
jednostkami naukowymi.

Rozpoczęcie naboru
wniosków:
grudzień 2015 r.

specjalizacji
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