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Pieniądze unijne dla 
firm w 2011 r.
Choć pieniędzy unijnych do rozdzielnia zostało niewiele, to przedsiębiorcy 
w przyszłym roku wciąż mogą znaleźć programy, dzięki którym pozyskają 
dofinansowanie na rozwój swojego przedsiębiorstwa. W 2011 roku nadal 
będzie można znaleźć konkursy, w których są dostępne unijne dotacje.

Zasoby ludzkie
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Dotacje na badania 
Mikro, małe i średnie, a także duże przed-

siębiorstwa mogą starać się o dofinansowanie 
prac badawczo-rozwojowych w ramach działa-
nia 1.4 Wsparcie projektów celowych Progra-
mu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
Dofinansowaniu podlegać będzie prowadze-
nie przez przedsiębiorców projektów celowych 
w części obejmujących badania przemysłowe 
lub prace rozwojowe 

Intensywność wsparcia:
dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przed-• 
siębiorcy – 70% w przypadku badań prze-
mysłowych oraz 45% w przypadku prac 
rozwojowych; 
dla średniego przedsiębiorcy – 60% w przy-• 
padku badań przemysłowych oraz 35%  
w przypadku prac rozwojowych; 
dla  dużego przedsiębiorcy – 50% w przy-• 
padku badań przemysłowych oraz 25%  
w przypadku prac rozwojowych. 

W przypadku przedsiębiorców realizują-
cych projekty zlokalizowane w województwie 
łódzkim, mazowieckim, lubelskim, podlaskim, 
warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim 
lub podkarpackim, wartość wydatków, kwalifi-
kujących się do objęcia wsparciem w części 
badawczej projektu, musi wynieść co najmniej 
400 tysięcy złotych. Dla pozostałych przed-
siębiorców nie określono minimalnej warto-
ści wydatków, kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem. 

Dotacje na patenty
Dzięki poddziałaniu 5.4.1 Wsparcie na 

uzyskanie/realizację ochrony własności prze-
mysłowej Program Operacyjny Innowacyjna 
Gospodarka, firmy z sektora MSP mogą zdo-
być dofinansowanie np.: na ochronę swoich 
wzorów przemysłowych. Dofinansowanie 
udzielane będzie na realizację projektów ma-
jących na celu poprawę efektywności funkcjo-
nowania rynku innowacji i przepływu rozwią-
zań innowacyjnych poprzez upowszechnianie 
stosowania prawa własności intelektualnej,  
w szczególności poprzez uzyskiwanie ochrony 
własności przemysłowej.

Dwa typy projektów:
„Wsparcie na uzyskanie ochrony wła-

sności przemysłowej” – związany jest  
z pokryciem kosztów przygotowania zgłoszenia 
wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru prze-

mysłowego przez zawodowego pełnomocnika, 
który, zgodnie z przepisami obowiązującymi  
w danym kraju, jest uprawniony do występo-
wania przed właściwym organem ochrony wła-
sności przemysłowej oraz pokryciem kosztów 
zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub 
wzoru przemysłowego do właściwego organu 
w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez 
krajowe, regionalne lub międzynarodowe or-
gany ochrony własności przemysłowej oraz 
prowadzenia postępowania przed właściwym 
krajowym, regionalnym lub międzynarodowym 
organem udzielającym ochrony. 

Intensywność wsparcia na uzyskanie 
ochrony prawa własności przemysłowej nie 
może przekroczyć:

 w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małe-• 
go przedsiębiorcy – 70 % wydatków kwali-
fikujących się do objęcia wsparciem, jeżeli 
wynalazek, wzór użytkowy lub wzór prze-
mysłowy powstał w wyniku prowadzonych 
badań przemysłowych; 
 w przypadku średniego przedsiębiorcy – • 
60% wydatków kwalifikujących się do ob-
jęcia wsparciem, jeżeli wynalazek, wzór 
użytkowy lub wzór przemysłowy powstał  
w wyniku prowadzonych badań przemysło-
wych; 
 w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małe-• 
go przedsiębiorcy – 45% wydatków kwali-
fikujących się do objęcia wsparciem, jeżeli 
wynalazek, wzór użytkowy lub wzór prze-
mysłowy powstał w wyniku prowadzonych 
prac rozwojowych; 
 w przypadku średniego przedsiębiorcy – • 
35% wydatków kwalifikujących się do ob-
jęcia wsparciem, jeżeli wynalazek, wzór 
użytkowy lub wzór przemysłowy powstał  
w wyniku prowadzonych prac rozwojo-
wych. 

„Wsparcie na realizację ochrony wła-
sności przemysłowej” – zakłada pokrycie 
kosztów związanych z wszczęciem i prowa-
dzeniem postępowania w zakresie unieważ-
nienia patentu, prawa ochronnego na wzór 
użytkowy albo prawa z rejestracji lub postę-
powania w zakresie stwierdzenia wygaśnięcia 
patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy 
albo prawa z rejestracji. 

Intensywność wsparcia na realizację 
ochrony prawa własności przemysłowej nie 
może przekroczyć:

 w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małe-• 
go przedsiębiorcy – 45% wydatków kwalifi-
kujących się do objęcia wsparciem, 
 w przypadku średniego przedsiębiorcy – • 
35% wydatków kwalifikujących się do obję-
cia wsparciem. 
W obu typach projektów kwota wsparcia nie • 
może być niższa niż 2 tys. i nie może prze-
kroczyć 400 tys. dla jednego przedsiębiorcy 
na jeden projekt.

 
Dotacje dla grupy firm

Program Operacyjny Innowacyjna Gospo-
darka działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powią-
zań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregio-
nalnym 

Dofinansowanie będzie udzielane na 
wspólne przedsięwzięcia grup podmiotów, ma-
jących na celu przygotowanie wspólnego pro-
duktu i/lub usługi o charakterze innowacyjnym 
i ich wprowadzenie na rynek. Dofinansowanie 
może zostać przyznane na projekty o charakte-
rze inwestycyjnym, doradczym, szkoleniowym 
oraz na projekty z zakresu ekspansji rynkowej 
powiązania z jednoczesnym uwzględnieniem 
kosztów administracyjno-osobowych związa-
nych z realizacją projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania na je-
den projekt rozwoju powiązania kooperacyjne-
go wynosi: 

 20 milionów złotych w części dotyczącej • 
wydatków inwestycyjnych, 
 400 tysięcy złotych w części dotyczącej wy-• 
datków na doradztwo, 
1 milion złotych w części dotyczącej wydat-• 
ków na szkolenia, 
600 tysięcy złotych w części dotyczącej • 
ekspansji rynkowej powiązania.
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