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I.2.1 INFRASTRUKTURA B+R PRZEDSIĘBIORSTW

Nabór:

30.04 – 24.05.2019 r. 

lipiec 2019 r.

październik 2019 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Doposażenie własnego laboratorium, zarówno w urządzenia, 

jak i wartości niematerialne oraz prawne, które 

wykorzystywane będą do prowadzenia działalności 

innowacyjnej przedsiębiorstwa

• Warunkiem otrzymania dofinansowania jest przedstawienie planu prac 

badawczo-rozwojowych, które mają być prowadzone na zakupionej w ramach 

projektu infrastrukturze

• W okresie realizacji projektu wnioskodawca jest zobligowany zrealizować 

przynajmniej jeden pełny etap (wydzielony fragment) prac B+R

przewidzianych w planie prac badawczo-rozwojowych



I.2.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW (TYP 1)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych 

prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych 

służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego 

produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu

• Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania 

się do wdrożenia – w terminie 3 lat od zakończenia projektu

• Elementem projektu mogą być koszty inwestycji w infrastrukturę B+R, 

rozumianą jako środki trwałe (aparatura naukowo-badawcza) oraz wartości 

niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia badań

Nabór:
kwiecień 2019 r.

lipiec 2019 r.

październik 2019 r.



I.2.2 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW (TYP 2) 

bon na innowacje

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego lub 

znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) – w tym 

nowego projektu wzorniczego – lub procesu (metody produkcji 

lub dostawy) wraz z wdrożeniem rezultatu

• Warunkiem otrzymania dofinansowania jest wskazanie wykonawcy usługi 

badawczej. Wykonawcami usługi badawczej mogą być: jednostki naukowe, 

przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo – rozwojowego, 

akredytowane laboratoria, spółki celowe uczelni, centra transferu technologii

• Przedsiębiorca może zlecić wdrożenie rezultatu zewn. podmiotowi w ramach 

podwykonawstwa o ile spełnia następujące warunki: 

✓ zachowuje prawo do wyników praw badawczo-rozwojowych, 

✓ prowadzi we własnym imieniu sprzedaż produktów końcowych,

✓ posiada kontrolę nad parametrami produktu, tzn. kluczowe procesy 

produkcyjne wykonywane są na jego zlecenie i zg. z jego wymaganiami

Nabór:
29.03-26.04.2019 r. 

sierpień 2019 r.



II.1.2 PROFESJONALIZACJA USŁUG BIZNESOWYCH 

(TYP 2)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Specjalistyczne usługi doradcze świadczone przez instytucje 

otoczenia biznesu na rzecz MŚP wraz z wdrożeniem 

rezultatów usługi doradczej (opcjonalnie)

• Doradztwo w zakresie strategii

• Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania

• Doradztwo w zakresie marketingu i promocji

• Doradztwo w zakresie logistyki

• Doradztwo w zakresie usprawniania procesów produkcyjnych i świadczenia 

usług (możliwość wdrożenia rezultatów)

• Doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich

• Doradztwo techniczne i technologiczne (możliwość wdrożenia rezultatów)

• Doradztwo w zakresie transferu i wdrażania wiedzy i innowacji (możliwość 

wdrożenia rezultatów)

• Doradztwo w obszarach społecznej odpowiedzialności

• Usługi doradcze świadczone na rzecz MŚP działające do 24 miesięcy od daty 

rejestracji (usługi preinkubacji, wsparcia formalizacji prowadzenia biznesu)

Nabór:
czerwiec 2019 r. 

październik 2019 r.



II.2.1 MODELE BIZNESOWE MŚP

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Działania skierowane na zdobywanie zagranicznych rynków 

zbytu tj. opracowanie nowego modelu biznesowego (typ 1) 

oraz jego wdrożenie (typ 2) w zakresie internacjonalizacji 

przedsiębiorstwa

• Przez nowy model biznesowy przedsiębiorstwa zmierzający do jego 

internacjonalizacji (strategię biznesową w zakresie internacjonalizacji) należy 

rozumieć opracowanie dot. wprowadzenia nowych lub już istniejących produktów 

(wyrobów lub usług) przedsiębiorstwa na nowe zagraniczne rynki zbytu

• Przez nowy zagraniczny rynek zbytu należy rozumieć kraj, z którym do czasu 

realizacji projektu nie była prowadzona wymiana handlowa. Oznacza to, że 

przedsiębiorstwo nie może posiadać żadnej umowy lub faktury dokumentującej 

sprzedaż tych samych, zamiennych lub substytucyjnych produktów na rzecz 

jakiegokolwiek podmiotu posiadającego miejsce rejestracji działalności 

gospodarczej w danym kraju, wskazanym jako nowy zagraniczny rynek zbytu

Nabór:
maj 2019 (typ 1)

listopad 2019 (typ 2)



II.3.1 INNOWACJE W MŚP

Na co można otrzymać dofinansowanie?

• wdrożenie wyników prac B+R;

• wdrażanie innowacyjnych procesów wytwarzania produktów 

lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje

• Ocenie podlega, czy projekt dotyczy innowacyjnych rozwiązań w obrębie 

produktu (innowacja produktowa) lub procesu (innowacja procesowa)

• Innowacja produktowa – oznacza wprowadzenie na rynek nowego towaru lub 

usługi lub znacząco ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w 

odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia

• Innowacja procesowa – oznacza wprowadzenie do praktyki w 

przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub 

dostawy

• Wdrażane w ramach projektu innowacyjne rozwiązanie nie może być 

stosowane w województwie łódzkim dłużej niż 3 lata (opinia o 

innowacyjności, wyniki badań, publikacje naukowe, dokumenty patentowe i in.)

Nabór:
czerwiec 2019 r.



PARP: OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na pomoc rzecznika patentowego w uzyskaniu praw 

ochronnych, w tym: przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej 

do otrzymania ochrony (patentu itp.); reprezentację przed 

organem ochrony; prowadzenie postępowania dotyczącego 

ochrony praw firmy; pomoc w obronie posiadanych praw do 

wzorów i patentów; na opłaty urzędowe, tłumaczenia i 

doradztwo związane z uzyskaniem lub obroną praw 

ochronnych; na usługi doradcze dotyczące komercjalizacji 

przedmiotu ochrony.

Nabór:

04.03 – 14.06.2019 r.



INICJATYWA JEREMIE 2 & JEREMIE

Inicjatywa Jeremie 2 oraz Jeremie to niskooprocentowane

pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Celem

jest zwiększenie aktywności inwestycyjnej łódzkich

przedsiębiorców, poprzez wzmocnienie ich pozycji i

zwiększenie ich konkurencyjności na rynku. Program ma

stymulować zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej

oraz wdrażanie przez MŚP projektów inwestycyjnych

prowadzących do zwiększenia innowacji w przedsiębiorstwach

z sektora MŚP.

Nabór:
ciągły do 

wyczerpania 

środków



Nazwa produktu Kwota pożyczki Oprocentowanie
Okres spłaty/ 

karencja

Mikropożyczka 

Inwestycyjno-

Obrotowa

do 70.000 zł

od 0,15% 

do 5 %

okres spłaty:

do 36/72 mies.

karencja:

w zależności od 

oceny ryzyka 

kredytowego

do 6/12 mies.

Pożyczka 

Inwestycyjno-

Obrotowa

do 1.000.000 zł od 2,43% do 8,33%

okres spłaty:

do 36/72/120 mies.

karencja:

do 6/12 mies.

Pożyczka 

Inwestycyjna

300.000 zł -

3.000.000 zł
od 0,00% do 8,35%

okres spłaty:

do 120 mies.

karencja:

do 6/12 mies.

Mikropożyczki na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej

Mikropożyczka do 70.000 zł 0,18%

okres spłaty: 

do 84 mies.

karencja: do 12 mies.

Nabór:
ciągły do 

wyczerpania 

środków



Nazwa produktu Kwota pożyczki Oprocentowanie
Okres spłaty/ 

karencja

Pożyczka Termo-

modernizacyjna
do 3.000.000 zł od 0,15% do 0,5%

okres spłaty:

do 180 mies.

karencja:

do 18 mies.

Pożyczka na

modernizację 

nieruchomości

(JEREMIE)

100.000 zł –

2.000.000 zł

od 0,00% do 1,5% 

(de minimis)

od 2,85% do 9,85% 

wyższe na 

warunkach 

rynkowych

okres spłaty:

do 120 mies.

karencja:

do 6/12 mies.

Nabór:
ciągły do 

wyczerpania 

środków
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