
 

   

1 

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym  
dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  

na 2018 rok1 
(wersja nr I z 16 listopada 2017 r.) 

      

Numer i nazwa 
Działania/Poddziałania 

Planowany termin naborów Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie 

Orientacyjna 
kwota 

przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów 
w ramach 

konkursu (w zł) 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 
informacje 

Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa 

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw 

Poddziałanie 1.1.1 
Badania przemysłowe i 

prace rozwojowe 
realizowane przez 
przedsiębiorstwa 

 

ogłoszenie konkursu 
1 lutego 2018 r. 

rozpoczęcie naboru wniosków  
1 marca 2018 r. 

zakończenie naboru wniosków 
30 maja 2018 r. 

Wsparcie badań 
przemysłowych  

i eksperymentalnych  
prac rozwojowych  

lub eksperymentalnych  
prac rozwojowych 

realizowanych przez 
przedsiębiorcę. 

Konkurs 
przeznaczony dla 

M P  
(regiony słabiej 

rozwinięte) 

700 mln 
NCBR 

www.ncbr.gov.pl 

Konkurs 
podzielony będzie 

na rundy  

                                                           
1
 Jed o ześ ie  I stytu ja  Zarządzają a  i for uje, że zgod ie z  art.     ustawy  z  d ia    lip a  r. o zasada h realiza ji progra ów  w  zakresie  polityki  spój oś i  finansowanych  w  perspektywie finansowej  

2014-  Dz. U. poz.  z póź . z .  dopusz za się ożliwość aktualiza ji har o ogra u z zastrzeże ie , że aktualiza ja  ie oże doty zyć a oru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie 

dłuższy  iż  iesią e, li zą  od d ia aktualiza ji.  
Doku e ty progra owe opu likowa e są a stro ie I stytu ji Zarządzają ej www.poir.gov.pl). 

http://www.ncbr.gov.pl/
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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) 

700 mln 
Konkurs 

podzielony będzie 
na rundy 

ogłoszenie konkursu 
22 lutego 2018 r. 

rozpoczęcie naboru wniosków  
3 kwietnia 2018 r. 

zakończenie naboru wniosków 
28 grudnia 2018 r. 

Konkurs 
przeznaczony dla 

M P 
posiadających 

certyfikat Seal of 
Excellence 

(regiony słabiej 
rozwinięte) 

50 mln 
Konkurs 

podzielony będzie 
na rundy  

ogłoszenie konkursu 
16 lipca 2018 r. 

rozpoczęcie naboru wniosków  
16 sierpnia 2018 r. 

zakończenie naboru wniosków 
14 grudnia 2018 r. 

Konkurs 
przeznaczony dla 

M P 
(regiony słabiej 

rozwinięte) 

700 mln 
Konkurs 

podzielony będzie 
na rundy 

ogłoszenie konkursu 
1 sierpnia 2018 r. 

rozpoczęcie naboru wniosków  
3 wrze nia 2018 r. 

zakończenie naboru wniosków 
30 listopada 2018 r 

Konkurs 
przeznaczony dla 

dużych 
przedsiębiorców i 

konsorcjów 
przedsiębiorstw 
(regiony słabiej 

rozwinięte) 

700 mln 
Konkurs 

podzielony będzie 
na rundy 

Poddziałanie 1.1.2 
Prace B+R związane z 
wytworzeniem instalacji 

pilotażowej/demonstracyjnej 

Nowe konkursy nie będą 
ogłaszane 

Wsparcie 
eksperymentalnych 
prac rozwojowych 

związanych z 
tworzeniem linii 

pilotażowej. 

- -  - 
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Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R 

Działanie 1.2 
Sektorowe programy B+R 

ogłoszenie konkursu 
23 lipca 2018 r. 

rozpoczęcie naboru wniosków  
24 wrze nia 2018 r. 

zakończenie naboru wniosków 
20 listopada 2018 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. 

Innowacyjny 
recykling 

(regiony słabiej 
rozwinięte) 

50 mln 

NCBR 
www.ncbr.gov.pl 

- 

ogłoszenie konkursu 
4 czerwca 2018 r. 

rozpoczęcie naboru wniosków  
3 sierpnia 2018 r. 

zakończenie naboru wniosków 
2 października 2018 r. 

InnoNeuroPharm 
(regiony słabiej 

rozwinięte) 
230 mln - 

ogłoszenie konkursu 
12 marca 2018 r. 

rozpoczęcie naboru wniosków  
11 maja 2018 r. 

zakończenie naboru wniosków 
10 lipca 2018 r. 

INNOMOTO 
(regiony słabiej 

rozwinięte) 
300 mln - 

ogłoszenie konkursu 
5 marca 2018 r. 

rozpoczęcie naboru wniosków  
30 kwietnia 2018 r. 

zakończenie naboru wniosków 
29 czerwca 2018 r. 

INNOship 
(regiony słabiej 

rozwinięte) 
120 mln - 

Działanie 1.3  Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych 

Poddziałanie 1.3.1  
Wsparcie projektów 

badawczo- rozwojowych w 
fazie preseed przez 

fundusze typu proof of 
concept - BRIdge Alfa 

Nie planuje się ogłoszenia 
konkursu  w 2018 r. 

Wsparcie mikro- i małych przedsiębiorców 
przyjmujących postać funduszy typu proof of 

concept -  Funduszy BRIdge Alfa, których 
zadaniem jest weryfikacja i walidacja 

projektów B+R w fazie PoP a następnie 
tworzenie na ich bazie spółek spin-off oraz 

prowadzenie fazy PoC. 

- 
NCBR 

www.ncbr.gov.pl 
- 

http://www.ncbr.gov.pl/
http://www.ncbr.gov.pl/
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Poddziałanie 1.3.2 
Publiczno-prywatne 

wsparcie prowadzenia prac 
badawczo-rozwojowych z 

udziałem funduszy 
kapitałowych - BRIdge VC 

Instrument Finansowy 

Priorytet II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalno ci B+R+I 

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 

Działanie 2.1 
Wsparcie inwestycji w 

infrastrukturę B+R 
przedsiębiorstw 

ogłoszenie konkursu 
  19 października  2017 r. 

rozpoczęcie naboru wniosków 
20 listopada 2017 r. 

zakończenie naboru wniosków 
19 stycznia 2018 r. 

W ramach działania przewidziane jest 
wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów 

badawczo-rozwojowych przedsiębiorców. 

460 mln  

MR 
www.mr.gov.pl 

Termin konkursu 
zatwierdzony w 

wersji 
harmonogramu 

na 2017 r. 

ogłoszenie konkursu 
II kwartał 2018 r.    

rozpoczęcie naboru wniosków 
II kwartał 218 r. 

zakończenie naboru wniosków 
II/III kwartał 2018 r. 

Warto ć 
alokacji 

uzależniona od 
dostępno ci 

rodków. 

Uszczegółowione 
informacje 

dotyczące tego 
konkursu 
zostaną 

zamieszczone w 
kolejnych 

aktualizacjach 
harmonogramu 

na 2018 r.  

Działanie 2.2 Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii 

Działanie 2.2  
Otwarte innowacje - 
wspieranie transferu 

technologii 

Projekt Pozakonkursowy 

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 

http://www.mr.gov.pl/


 

   

5 

 

Poddziałanie 2.3.1 
Proinnowacyjne usługi IOB 

dla M P 

ogłoszenie konkursu 
 4 lipca 2017 r. 

 rozpoczęcie naboru wniosków   
10 sierpnia 2017 r.  

zakończenie naboru wniosków 
28 lutego 2018 r. 

 
Wsparcie udzielane jest w celu zwiększenia 

dostępno ci specjalistycznych, wysokiej 
jako ci proinnowacyjnych usług, 

powiązanych z krajowymi inteligentnymi 
specjalizacjami wiadczonymi przez 

akredytowane O rodki Innowacji. 

45 mln 

PARP  
www.parp.gov.pl 

Termin konkursu 
zatwierdzony w 

wersji 
harmonogramu 

na 2017 r. 

Konkurs 
podzielony na 

rundy. 

ogłoszenie konkursu 
7 marca 2018 r. 

rozpoczęcie naboru wniosków 
10 kwietnia 2018 r. 

zakończenie naboru wniosków 
25 października 2018 r. 

70 mln 

Konkurs 
podzielony będzie 

na rundy. 
 

Poddziałanie 2.3.2 
Bony na innowacje dla M P 

ogłoszenie konkursu 
 8 maja 2017 r. 

 rozpoczęcie naboru wniosków   
 8 czerwca 2017 r.  

zakończenie naboru wniosków 
8 lutego 2018 r. 

Wsparcie udzielane na finansowanie usług 
dla mikro, małych i rednich przedsiębiorstw 

realizowanych przez jednostkę naukową, 
przyczyniających się do rozwoju ich 

produktów (wyrobów i usług). 

65 mln 

Termin konkursu 
zatwierdzony w 

wersji 
harmonogramu 

na 2017 r. 

Konkurs 
podzielony na 

rundy. 

ogłoszenie konkursu 
19 lutego 2018 r. 

 rozpoczęcie naboru wniosków   
  22 marca 2018 r. 

zakończenie naboru wniosków 
22 listopada 2018 r. 

70 mln 

Konkurs 
podzielony będzie 

na rundy. 
 

Poddziałanie 2.3.3 
Umiędzynarodowienie 

Krajowych Klastrów 
Kluczowych 

ogłoszenie konkursu 
15 maja 2017 r. 

rozpoczęcie naboru wniosków 
16 czerwca 2017 r. 

zakończenie naboru wniosków 
31 stycznia 2018 r. 

Wsparcie projektów mających na celu 
wzrost innowacyjno ci i konkurencyjno ci 
przedsiębiorstw działających w ramach 

Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach 
międzynarodowych. 

60 mln 

Termin konkursu 
zatwierdzony w 

wersji 
harmonogramu 

na 2017 r. 

Konkurs 
podzielony na 

rundy. 

http://www.parp.gov.pl/
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ogłoszenie konkursu 
24 stycznia 2018 r. 

rozpoczęcie naboru wniosków 
27 lutego 2018 r. 

zakończenie naboru wniosków 
26 lipca 2018 r. 

40 mln 
Konkurs 

podzielony będzie 
na rundy. 

Poddziałanie 2.3.4 
Ochrona własno ci 

przemysłowej 

ogłoszenie konkursu 
1 lutego 2018 r. 

 rozpoczęcie naboru wniosków   
6 marca 2018 r. 

zakończenie naboru wniosków 
29 listopada 2018 r. 

Wsparcie udzielane będzie mikro małym i 
rednim przedsiębiorcom na pokrycie 
kosztów związanych z uzyskaniem i 
realizacją ochrony praw własno ci 

przemysłowej. 

50 mln 
Konkurs 

podzielony będzie 
na rundy. 

Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji 

Poddziałanie 2.4.1 
Centrum analiz i pilotaży 
nowych instrumentów – 

inno_LAB 

Projekt Pozakonkursowy 

Poddziałanie 2.4.2 
Monitoring Krajowej 

Inteligentnej Specjalizacji 
Projekt Pozakonkursowy 

Priorytet III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 

Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalno ci M P z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka 

Poddziałanie 3.1.1 
Inwestycje w innowacyjne 

start-upy – Starter 
Instrument Finansowy 

Poddziałanie 3.1.2 
Inwestycje grupowe aniołów 

biznesu w M P – Biznest  
Instrument Finansowy 

Poddziałanie 3.1.3 
Fundusz Pożyczkowy 

Innowacji 
Instrument Finansowy 
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Poddziałanie 3.1.4 
KOFFI - Konkurencyjny 
Ogólnopolski Fundusz 

Funduszy Innowacyjnych 

Instrument Finansowy 

 
Poddziałanie 3.1.5 

Wsparcie M P w dostępie 
do rynku kapitałowego- 4 

Stock 

Informacja o konkursie 
zostanie wskazana w kolejnej 

wersji harmonogramu. 

Wsparcie projektów, mających na celu 
przygotowanie niezbędnej dokumentacji do 

pozyskania zewnętrznych źródeł 
finansowania o charakterze udziałowym i 

dłużnym, w celu wprowadzenia zmian 
produktowych lub technologicznych o 

charakterze innowacyjnym. 

Kwota zostanie 
ustalona w 

późniejszym 
terminie. 

PARP 
www.parp.gov.pl - 

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 

Poddziałanie 3.2.1 
Badania na rynek 

ogłoszenie konkursu 
2 sierpnia 2017 r. 

rozpoczęcie naboru wniosków 
5 wrze nia 2017 r. 

zakończenie naboru wniosków 
28 lutego 2018 r. 

Wsparcie projektów, obejmujących 
wdrożenie  wyników prac B+R 

przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub 
nabytych, prowadzących do uruchomienia  
produkcji nowych produktów lub usług z 

zachowaniem preferencji  dla KIS. 

750 mln 

PARP 

www.parp.gov.pl 

Termin konkursu 
zatwierdzony w 

wersji 
harmonogramu 

na 2017 r. 

Konkurs 
podzielony na 

rundy. 

ogłoszenie konkursu 
 2 sierpnia 2017 r. 

rozpoczęcie naboru wniosków 
5 wrze nia 2017 r. 

zakończenie naboru wniosków 
 28 lutego 2018 r. 

400 mln  

Termin konkursu 
zatwierdzony w 

wersji 
harmonogramu 

na 2017 r. 

Konkurs 
dedykowany 

rednim miastom 
Konkurs 

podzielony na 
rundy. 

http://www.parp.gov.pl/
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ogłoszenie konkursu 
 14 lutego 2018 r. 

rozpoczęcie naboru wniosków 
20 marca 2018 r. 

zakończenie naboru wniosków 
5 grudnia 2018 r. 

750 mln 

Konkurs 
podzielony na 

rundy. 

Możliwo ć 
wcze niejszego 

zakończenia 
naboru wniosków 
o dofinansowanie 

na zasadach 
okre lonych w 
Regulaminie 
Konkursu. 

ogłoszenie konkursu 
 14 lutego 2018 r. 

rozpoczęcie naboru wniosków 
20 marca 2018 r. 

zakończenie naboru wniosków 
5 grudnia 2018 r. 

500 mln 

Konkurs 
dedykowany 

rednim miastom 
Konkurs 

podzielony na 
rundy. 

 
Możliwo ć 

wcze niejszego 
zakończenia 

naboru wniosków 
o dofinansowanie 

na zasadach 
okre lonych w 
Regulaminie 
Konkursu. 

Poddziałanie 3.2.2 
Kredyt na innowacje 

technologiczne 

ogłoszenie konkursu 
15 stycznia 2018 r. 

rozpoczęcie naboru wniosków 
15 lutego 2018 r. 

zakończenie naboru wniosków 
24 maja 2018 r. 

Wsparcie projektów polegających na 
wdrażaniu innowacji o charakterze 

technologicznym. 
550 mln   

BGK 
www.bgk.pl 

Konkurs 
podzielony 
będzie na 3 

rundy (z 
odstępami 
pomiędzy 
rundami) 

http://www.bgk.pl/
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Poddziałanie 3.2.3 
Fundusz gwarancyjny 

wsparcia innowacyjnych 
przedsiębiorstw 

Instrument Finansowy 

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw  

Poddziałanie 3.3.1          
Polskie Mosty 

Technologiczne 
Projekt Pozakonkursowy 

Poddziałanie 3.3.2          
Marka Polskiej Gospodarki 

- Brand 
Projekt Pozakonkursowy 

Poddziałanie 3.3.3          
Wsparcie M P w promocji 
marek produktowych – Go 

to Brand 

ogłoszenie konkursu 
1 marca 2018 r. 

rozpoczęcie naboru wniosków 
4 kwietnia 2018 r. 

zakończenie naboru wniosków 
8 maja 2018 r. 

Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących 
w branżowych programach promocji oraz 

programach promocji o charakterze 
ogólnym.  

150 mln 
PARP 

www.parp.gov.pl 
- 

Priorytet IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego 

Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe 

Poddziałanie 4.1.1 
Strategiczne programy 

badawcze dla gospodarki  
 

ogłoszenie konkursu 
29 listopada 2017 r. 

rozpoczęcie naboru wniosków  
29 grudnia 2017 r. 

zakończenie naboru wniosków 
1 marca 2018 r. 

Wsparcie badań 
przemysłowych i/lub 
eksperymentalnych 
prac rozwojowych o 

tematyce okre lonej w 
programach 

strategicznych w 
ramach Wspólnych 

Przedsięwzięć, 
realizowane przez 

konsorcja jednostek 
naukowych lub 

konsorcjum z udziałem 

Wspólne 
Przedsięwzięcie z 
Woj. Lubelskim 

technologie 
fotoniczne 

20 mln 

NCBR 
www.ncbr.gov.pl 

Termin konkursu 
zatwierdzony w 

wersji 
harmonogramu 

na 2017 r. 

ogłoszenie konkursu 
19 stycznia 2018 r. 

rozpoczęcie naboru wniosków 
19 lutego 2018 r.  

zakończenie naboru wniosków 
20 kwietnia 2018 r. 

Wspólne 
Przedsięwzięcie 

INGA 
 

NCBR z PGNiG  
S.A. oraz GAZ-
SYSTEM S.A. 

200 mln PLN  

http://www.ncbr.gov.pl/
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ogłoszenie konkursu 
II/III kwartał 2018 r. 

rozpoczęcie naboru wniosków 
III/IV kwartał 2018 r.  

zakończenie naboru wniosków 
III/IV kwartał 2018 r. 

przedsiębiorstw i 
jednostek naukowych. 

Wspólne 
Przedsięwzięcie  

NCBR z woj. 
łódzkim 

- 

Uszczegółowione 
informacje 

dotyczące tego 
konkursu 
zostaną 

zamieszczone w 
kolejnych 

aktualizacjach 
harmonogramu 

na 2018 r. 

ogłoszenie konkursu 
III / IV kwartał 2018 r. 

rozpoczęcie naboru wniosków 
III / IV kwartał 2018 r.  

zakończenie naboru wniosków 
IV kwartał 2018 r. 

Wspólne 
Przedsięwzięcie  

NCBR z woj. 
ląskim 

- 

Uszczegółowione 
informacje 

dotyczące tego 
konkursu 
zostaną 

zamieszczone w 
kolejnych 

aktualizacjach 
harmonogramu 

na 2018 r. 

Poddziałanie 4.1.2 
Regionalne agendy 
naukowo-badawcze 

ogłoszenie konkursu 
15 lutego 2018 r. 

rozpoczęcie naboru wniosków  
15 marca 2018 r. 

zakończenie naboru wniosków 
15 maja 2018 r. 

Projekty obejmujące badania przemysłowe 
i/lub eksperymentalne prace rozwojowe 
realizowane przez konsorcja złożone z 

jednostek naukowych i przedsiębiorców, 
liderem konsorcjum powinna być jednostka 

naukowa. 

200 mln  

Konkurs dla 
regionów słabiej 

rozwiniętych, 
podzielony na 2 

rundy. 

Poddziałanie 4.1.3 
Innowacyjne metody 

zarządzania badaniami 
Projekt Pozakonkursowy 

Poddziałanie 4.1.4 
Projekty aplikacyjne 

ogłoszenie konkursu 
16 kwietnia 2018 r. 

rozpoczęcie naboru wniosków 
16 maja 2018 r. 

zakończenie naboru wniosków 
16 lipca 2018 r. 

Projekty aplikacyjne (projekty obejmujące 
badania przemysłowe i/lub 

eksperymentalne prace rozwojowe 
realizowane przez konsorcja złożone z 

jednostek naukowych i przedsiębiorców). 

Kwota zostanie 
ustalona w 

późniejszym 
terminie. 

NCBR 
www.ncbr.gov.pl 

Konkurs dla 
regionów słabiej 

rozwiniętych, 
podzielony na 2 

rundy. 

http://www.ncbr.gov.pl/
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Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki 

Działanie 4.2 
Rozwój nowoczesnej 

infrastruktury badawczej 
sektora nauki 

ogłoszenie konkursu 
IV kwartał 2018 r, 

rozpoczęcie naboru wniosków  
IV kwartał 2018 r. 

zakończenie naboru wniosków 
I /II kwartał 2019 

Wybrane projekty dużej, strategicznej 
infrastruktury badawczej o charakterze 

ogólnokrajowym lub międzynarodowym, 
znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej 

Infrastruktury Badawczej 

Kwota zostanie 
ustalona w 

późniejszym 
terminie. 

OPI 
www.opi.org.pl 

- 

Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze 

Działanie 4.3 
Międzynarodowe Agendy 

Badawcze 
Projekt Pozakonkursowy 

Działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R 

Działanie 4.4  
Zwiększanie potencjału 
kadrowego sektora B+R 

Projekty Pozakonkursowe 

Priorytet V. Pomoc Techniczna 

Działanie 5.1  
Pomoc Techniczna 

Projekty Pozakonkursowe 

 

http://www.opi.org.pl/

