
Priorytet i: tworzenie warunków dla rozwoju 
potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości  
na Mazowszu
 
Działanie 1.2 Budowa sieci współpracy nauka – 
gospodarka

Cel Działania: Zwiększenie transferu innowacji do 
gospodarki poprzez wspieranie inwestycji w badania 
i przedsięwzięcia rozwojowe.

Przykładowe rodzaje projektów: 

Realizowane będą projekty celowe, których podstawą 
są prace B+R służące zaspokojeniu konkretnych potrzeb 
danego przedsiębiorcy. Projekt celowy składać się będzie 
z dwóch faz: 

● badawczej obejmującej badania stosowane i prace 
rozwojowe;

● części wdrożeniowej.

Ocenie podlegać będzie zarówno poziom naukowy, 
innowacyjność proponowanych rozwiązań, jak i możli-
wość dokonania wdrożenia, zarówno pod względem 
technicznym, jak i ekonomicznym.

W ramach części badawczej przewiduje się dofinanso-
wanie projektów obejmujących przedsięwzięcia tech-
niczne, technologiczne lub organizacyjne (badania 
stosowane i prace rozwojowe) prowadzone przez 
przedsiębiorców, grupy przedsiębiorców – samodzielnie 
lub we współpracy z jednostkami naukowymi, a także na 
zlecenie przedsiębiorców przez jednostki naukowe – lub 
inne podmioty posiadające zdolność do bezpośredniego 
zastosowania wyników projektu w praktyce. Wydatki 
w ramach pierwszej fazy będą dofinansowane do 
momentu stworzenia prototypu.

W ramach części wdrożeniowej zostaną objęte wsparciem 
działania inwestycyjne (zakup środków trwałych lub 
wartości niematerialnych i prawnych) wraz z niezbędną 
częścią doradczą (doradztwo kwalifikuje się do dofinan-

sowania wyłącznie w przypadku MSP) konieczne do 
wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach 
pierwszej fazy.

Jeżeli przedsiębiorca, przed złożeniem wniosku, będzie 
miał już wdrożony prototyp, bądź opatentowane 
dane rozwiązanie, będzie mógł złożyć wniosek 
o dofinansowanie tylko części wdrożeniowej.

Typy Beneficjentów:

● Przedsiębiorcy.

Tryb naboru wniosków

● Tryb konkursowy zamknięty z preselekcją.

Dostępna pula środków:

22 500 000 euro

Minimalny wkład własny Beneficjenta:

● 50% - w przypadku udzielania pomocy na usługi 
doradcze;

● 40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis.

Miejscem udostępniania dokumentacji konkursowej 
oraz składania wniosków jest siedziba Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

iNFoLiNiA 0 801 101 101

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

Dokumentacja konkursowa dostępna jest także  
na stronie internetowej: www.mazowia.eu
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Mazowieckiego 2007-2013 
(Uszczegółowienie RPO WM)
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