
PIENIĄDZE DO WZIĘCIA
instrument wsparcia typ projektu rodzaj i wielkość wsparcia nabór wniosków

Działanie 1.4 PO IG Wsparcie 
projektów celowych

Badania przemysłowe lub prace rozwojowe prowadzone w celu 
opracowania i wdrożenia innowacyjnych technologii, produktów lub 
usług – do momentu stworzenia prototypu.

Dotacja do 80 proc. kosztów kwalifikowanych 
(nie więcej niż 7,5 mln euro na projekt).

29 sierpnia – 30 września 2011 r.

Poddziałanie 3.3.2 PO IG 
Tworzenie systemu ułatwiającego 
inwestowanie w MSP

Zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji 
i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego  
o charakterze udziałowym (w tym wejście na GPW/NC).

Dotacja do 50 proc. kosztów zakupu usług 
doradczych (nie więcej niż 2 mln euro na 
projekt).

Trwa do osiągnięcia 130 proc. alokacji 
na 2011 rok lub do końca 2011 r. (stan 
na 20 lipca 2011 r.: wykorzystanie 
103,43 proc. alokacji).

Działanie 4.3 PO IG Kredyt 
technologiczny

Inwestycja technologiczna, mająca na celu zakup i wdrożenie nowej 
technologii (ewentualnie wdrożenie własnej) oraz uruchomienie na jej 
podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, 
procesów lub usług.

Premia jako częściowa spłata kredytu 
technologicznego, do 70 proc. wydatków 
przeznaczonych na realizację inwestycji 
technologicznej.

Kolejny planowany jest na 2012 r. 
Możliwe ogłoszenie dodatkowej rundy 
we wrześniu/październiku 2011 r. (brak 
oficjalnych danych).

Działanie 4.5 PO IG Wsparcie 
inwestycji o dużym znaczeniu dla 
gospodarki

Poddziałanie 4.5.1  
Projekty inwestycyjne w sektorze produkcyjnym (nakłady powyżej 160 
mln zł).

Dotacja do 30 proc. kosztów kwalifikowanych. III/IV kwartał 2011 r. (brak oficjalnych 
danych).

Poddziałanie 4.5.2
Budowa lub rozbudowa centrum usług wspólnych (np. w zakresie 
logistyki, księgowości, HR), centrum badawczo-rozwojowego, centrum IT.

Dotacja do 70 proc. kosztów kwalifikowanych 
(w zależności od rodzaju inwestycji, lokalizacji 
projektu i wielkości przedsiębiorstwa).

III/IV kwartał 2011 r. (brak oficjalnych 
danych).

Działanie 5.1 PO IG Wspieranie 
rozwoju powiązań 
kooperacyjnych  
o znaczeniu ponadregionalnym

Projekty doradcze, szkoleniowe i inwestycyjne: tworzenie oraz 
zarządzanie strukturą organizacyjną powiązania kooperacyjnego, 
przygotowania wspólnych planów rozwoju powiązań kooperacyjnych, 
inwestycji grup przedsiębiorców oraz realizowanych przez 
współpracujące firmy.

Dotacja do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. 
Nie więcej niż: 20 mln zł (inwestycje), 5 mln zł 
(B+R), 400 tys. zł (doradztwo), 1 mln zł 
(szkolenia), 600 tys. zł (współpraca 
międzynarodowa).

19 września – 30 listopada 2011 r. lub 
do osiągnięcia 130 proc. alokacji 
przeznaczonej na dany nabór.

Działanie 8.1 PO IG Wspieranie 
działalności gospodarczej w 
dziedzinie gospodarki 
elektronicznej

Projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług 
cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do 
świadczenia tych usług.

Dotacja do 80 proc. (w zależności od rodzaju 
przedsiębiorstwa, nie więcej niż 560 tys. zł na 
projekt).

Planowany na 2012 r. (brak oficjalnych 
danych).

Działanie 8.2 PO IG Wspieranie 
wdrażania elektronicznego 
biznesu typu B2B

Projekty o charakterze technicznym, IT i organizacyjnym, które prowadzą 
do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej – w 
szczególności dostosowanie systemów informatycznych 
współpracujących przedsiębiorców.

Dotacja do 85 proc. kosztów kwalifikowanych, 
nie więcej niż 2 mln zł na projekt.

3–28 października 2011 r.

Poddziałanie 2.1.1 PO KL Rozwój 
kapitału ludzkiego 
w przedsiębiorstwach

Ponadregionalne projekty szkoleniowe: realizacja projektu w min. dwóch 
województwach, szkolenia pracowników przedsiębiorstwa, które ma 
struktury w min. dwóch województwach, szkolenia  
w grupie firm z co najmniej dwóch województw.

Dotacja do 100 proc. kosztów kwalifikowanych 
(podmioty niebędące przedsiębiorcami) lub do 
85 proc.  
(w przypadku przedsiębiorstw).

Planowany na 2012 r. (brak oficjalnych 
danych).

Poddziałanie 8.1.1 PO KL 
Wspieranie rozwoju kwalifikacji 
zawodowych i doradztwo dla 
przedsiębiorstw

Regionalne projekty szkoleniowe/ projekty doradcze/ projekty z zakresu 
doradztwa zawodowego.

Dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych 
(podmioty nie będące przedsiębiorcami) lub do 
85% kosztów kwalifikowanych (w przypadku 
przedsiębiorstw).

Nabór trwa w pięciu regionach 
(lubelskie, łódzkie, podkarpackie, 
podlaskie, warmińsko-mazurskie). 
Kolejne konkursy zostaną ogłoszone w 
sześciu regionach (dolnośląskie: 2 
konkursy we wrześniu 2011 r.; 
kujawsko-pomorskie: III kwartał 2011 r.; 
lubelskie: 1 sierpnia – 31 grudnia 2011 
r.; lubuskie: 2 konkursy w III kwartale 
2011 r. oraz konkurs w III kwartale 2012 
r.; mazowieckie: konkurs otwarty 24 
sierpnia 2011 r.; opolskie: I kwartał 2012 
r.)

Działanie 4.1 PO Infrastruktura i 
Środowisko Wsparcie systemów 
zarządzania środowiskowego i 
ekoznaków

Działania nieinwestycyjne: wprowadzanie systemów zarządzania 
środowiskowego ISO 14001 i systemu EMAS oraz certyfikowanych eko-
znaków przyznawanych w oparciu o ekologiczne kryteria atestacji.

Dotacja w wysokości 50% kosztów 
kwalifikowanych (nie więcej niż 400 tys. zł na 
projekt).

3 – 18 października 2011 r.

Pożyczki preferencyjne  
z NFOŚiGW

M.in. w ramach programu „Gospodarowanie odpadami komunalnymi”: 
budowa oraz modernizacja i rozbudowa instalacji odzysku, 
przekształcania odpadów komunalnych, przygotowanie 
do procesu odzysku.

Pożyczka preferencyjna do 70 proc. kosztów 
kwalifikowanych (oprocentowana 3,5 proc.  
w skali roku, okres finansowania do 15 lat)  
z możliwością umorzenia do 30 proc.

W trybie ciągłym.

Program NFOŚiGW „Efektywne 
wykorzystanie energii” 

Część 1. Audyty mające na celu przygotowanie przedsięwzięć  
do realizacji części 2.

Dotacja do 70 proc. kosztów kwalifikowanych 
(pomoc de minimis).

2 maja – 30 września 2011 r. (nabory 
miesięczne).

Część 2. Inwestycje m.in. w systemy zarządzania energią, budowę źródeł 
wykorzystujących energię odpadową, geotermię, turbiny wiatrowe, 
odzysk ciepła, termomodernizację budynków, unowocześnienie procesów 
przemysłowych.

Pożyczka do 70 proc. kosztów kwalifikowanych, 
od 3,5 do 42 mln PLN  
na projekt.

IV kwartał 2011 r. (brak oficjalnych 
danych).

INNOTECH Badania przemysłowe lub prace rozwojowe i prace przygotowawcze do 
wdrożenia wyników, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie 
innowacyjnych technologii, produktów lub usług. 

Dotacja do 100 proc. (jednostki naukowe)  
lub do 80 proc. (przedsiębiorstwa).

Nabór wniosków wstępnych: styczeń 
2012 r., wniosków pełnych: marzec 2012 
r.

PolSEFF Inwestycje w nowe technologie i urządzenia obniżające zużycie energii 
lub wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych

Do 1 mln euro (do 15 proc. kwoty finansowania 
uzyskanej w formie kredytu bądź leasingu), 
wypłacane po zakończeniu inwestycji, 
doradztwo ekspertów PolSEFF.

W trybie ciągłym.

Programy bilateralne NCBiR, np. 
Polsko-izraelski konkurs na 
projekty badawczo- 
-rozwojowe

Projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie 
innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających 
realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

Dotacja do 100 proc. kosztów kwalifikowanych 
(podmioty niebędące przedsiębiorcami) lub do 
80 proc.  
(w przypadku przedsiębiorstw).

1 lipca – 10 października 2011 r.



instrument wsparcia typ projektu rodzaj i wielkość wsparcia nabór wniosków

Mechanizm Finansowy 
Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2009-2014

Obszary programowe 2009-2014, w tym m.in.:  Monitoring środowiska 
oraz zintegrowane planowanie i kontrola; Efektywność energetyczna i 
odnawialne źródła energii.

Brak danych (program w trakcie projektowania) I połowa 2012 r. (brak oficjalnych 
danych)

System Zielonych Inwestycji (GIS) 

Część 2) Biogazownie rolnicze

Budowa, rozbudowa lub przebudowa obiektów wytwarzania energii 
elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego; budowa, 
rozbudowa lub przebudowa instalacji wytwarzania biogazu rolniczego 
celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i 
bezpośredniej;koszt całkowity: min. 10 mln PLN.

Dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych oraz 
pożyczka do 45% kosztów kwalifikowanych bez 
możliwości umorzenia (WIBOR 3M + 50 pkt 
bazowych (w skali roku); maks. 15 lat; karencja 
do 18 miesięcy po zakończeniu realizacji 
inwestycji). Warunkiem przyznania pożyczki jest 
przyznanie dotacji z GIS.

I połowa 2012 r. (brak oficjalnych 
danych)

System Zielonych Inwestycji (GIS) 

Część 3) Elektrociepłownie i 
ciepłownie na biomasę

Budowa, przebudowa lub rozbudowa obiektów wytwarzania energii 
elektrycznej lub cieplnej (kogeneracja) z zastosowaniem wyłącznie 
biomasy (źródła rozproszone o nominalnej mocy cieplnej poniżej 20 
Mwt).  Koszt całkowity: min. 2 mln PLN.

Dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych oraz 
pożyczka do 45% kosztów kwalifikowanych bez 
możliwości umorzenia (WIBOR 3M + 50 pkt 
bazowych (w skali roku); maks. 15 lat; karencja 
do 18 miesięcy po zakończeniu realizacji 
inwestycji). Warunkiem przyznania pożyczki jest 
przyznanie dotacji z GIS.

I połowa 2012 r. (brak oficjalnych 
danych)

Działanie 123 Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Zwiększanie 
wartości dodanej podstawowej 
produkcji rolnej i leśnej

Projekty związane z modernizacją lub budową zakładów przetwórstwa 
produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami 
rolnymi.

Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych (w 
zależności od wielkości podmiotu).

III/IV kwartał 2011 r. (brak oficjalnych 
danych)

System Zielonych Inwestycji (GIS) 

Część 4) Budowa i przebudowa 
sieci elektroenergetycznych w 
celu podłączenia odnawialnych 
źródeł energii wiatrowej

Budowa lub przebudowa sieci energetycznej w celu umożliwienia 
przyłączenia niepodłączonych podmiotów wytwarzających energię 
odnawialną wiatrową do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej,  koszt 
całkowity: min. 50 mln PLN.

Dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych (200 
zł za każdy kW przyłączonej mocy ze źródeł 
wiatrowej energii odnawialnej).

II połowa 2011 r. (po zmianach w 
programie priorytetowym).

Specjalne Strefy Ekonomiczne Zwolnienie z podatku dochodowego (CIT), przyznawane z tytułu kosztów 
nowej inwestycji lub z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy. Projekty o 
wartości co najmniej 100 tys. EUR.

Zwolnienie z podatku dochodowego (CIT) do 
70% wartości inwestycji/ kosztów pracy (w 
zależności od lokalizacji projektu i wielkości 
przedsiębiorstwa).

Nabór w trybie ciągłym.

Program wspierania inwestycji o 
istotnym znaczeniu dla 
gospodarki polskiej na lata 2011-
2020

Wsparcie nowych inwestycji: w sektorach hi-tech (motoryzacyjny, 
elektroniczny, lotniczy, biotechnologii, nowoczesnych usług, badawczo-
rozwojowy); w innych sektorach, jeśli koszty kwalifikowane inwestycji to 
co najmniej 1 mld zł i inwestycja zakłada stworzenie co najmniej 500 
nowych miejsc pracy.

Koszty utworzenia miejsc pracy: dotacja do 
16 848 zł na miejsce (w zależności m.in. od 
liczby miejsc pracy, nakładów inwestycyjnych, 
lokalizacji i rodzaju sektora). Koszty inwestycji: 
dotacja do 10,5 proc.

W trybie ciągłym.

Inicjatywa JESSICA Rewitalizacja obszarów miejskich; rewitalizacja obszarów 
poprzemysłowych i powojskowych, wyznaczonych w lokalnych 
programach rewitalizacji;  infrastruktura mieszkalnictwa  
w obszarach objętych rewitalizacją.

Pożyczka preferencyjna do 75 proc. kosztów 
kwalifikowanych.

Trwa w woj. wielkopolskim, 
zachodniopomorskim, planowany  
w Szczecińskim Obszarze 
Metropolitalnym, woj. śląskim, 
pomorskim, mazowieckim, łódzkim.

Mechanizm Finansowy EOG 
2009–2014

Obszary programowe 2009-2014, w tym m.in.:  Monitoring środowiska 
oraz zintegrowane planowanie i kontrola; Efektywność energetyczna i 
odnawialne źródła energii.

Brak danych (program w trakcie projektowania. I połowa 2012 r. (brak oficjalnych 
danych).

Norweski Mechanizm Finansowy 
2009–2014

Między innymi na technologie wychwytywania i składowania CO2 (CCS) 
oraz dwustronną współpracę badawczą.

Brak danych (program w trakcie projektowania). I połowa 2012 r. (brak oficjalnych 
danych).

Źródło: Accreo Taxand, PolSEFF, Ministerstwo Gospodarki, lipiec 2011 roku  


