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innowacje
i projekty B+R?

Czym są



nowość
zmiana 
reforma

idea 
pomysł

udoskonalenie 



Innowacja posiada potencjał

komercjalizacji
czyli jest ekonomicznie 

uzasadniona



projekty B+R
Prowadzone są na poziomie:
przedsiębiorstw
jednostek naukowych
oraz we współpracy w/w.



Co to jest?



w 1939 r. opatentowano 

w Montrealu stożki
chroniące
makijaż przed
deszczem i śniegiem

Wdrażanie
innowacji 



badania B+R
Dzięki inwestycjom w programy
badawczo-rozwojowe
przedsiębiorstw na rynki
wprowadzane są nowe i/lub
tańsze produkty i usługi.



Wdrażanie
innowacji

Dziś już nie 
wyobrażamy sobie życia 
bez otaczających nas 
technologii. 



Nakłady na innowacje
w Polsce i na świecie. 



Jaki % Polskiego PKB 
przeznaczamy na innowacje 

B+R?



Zaznacz na mapie kraj który wg. Ciebie 
przeznacza najwięcej nakładów na B+R



Cele UE do 2020 roku
Do 2020 roku Unia Europejska chce
przeznaczać:
3% unijnego PKB na badania i rozwój 

Polski wkład powinien wynosić
2% polskiego PKB na badania i rozwój
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Projekty B+R
możliwości
finansowania



Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój

Projekty B+R można
finansować w ramach:

Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego (oś 1)



PO Inteligentny Rozwój



Kto może występować  
o finansowanie?

jednostki
naukowe

konsorcja
przedsiębiorstw 
i jednostek nauk.

przedsiębiorstwa
(szczególnie MŚP)



Co można zrealizować?



powstanie innowacji  
w przedsiębiorstwach

POMYSŁ



badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa

prace B+R związane 
z wytworzeniem instalacji
pilotażowej / demonstracyjnej

sektorowe programy B+R



wdrożenia 
nowych rozwiązań

przez firmy 

WEJŚCIE NA RYNEK



PIONIERSKIE
premiowane będą projekty

czyli wprowadzane po raz pierwszy 
lub mało znane



badania na rynek

kredyt na innowacje
technologiczne

fundusz gwarancyjny wsparcia
innowacyjnych przedsiębiorstw



inwestycje  
w infrastrukturę B+R

LABORATORIA I SPRZĘT



W PRZEDSIĘBIORSTWACH 
I JEDNOSTKACH NAUKOWYCH



wsparcie inwestycji 
w infrastrukturę B+R
przedsiębiorstw

rozwój nowoczesnej
infrastruktury badawczej
sektora nauki



usługi 
proinnowacyjne

OTOCZENIE INNOWACJI



Rozwój 
i profesjonalizacja
usług
proinnowacyjnych



proinnowacyjne usługi
Instytucji Otoczenia Biznesu
dla Małych i Średnich
Przedsiębiorstw

bony na innowacje



umiędzynarodowienie
Krajowych Klastrów
Kluczowych

ochrona własności
przemysłowej



otwarte innowacje
TRANSFER TECHNOLOGII



Bank technologii:

patenty

licencje

know-how



Otwarte
innowacje –
wspieranie
transferu
technologii



internacjonalizacja
WEJŚCIE NA RYNKI ZAGRANICZNE



  Polskie Mosty 
Technologiczne

  Finansowanie 
nawiązywania 
kontaktów 

  o charakterze 
gospodarczym  
i technologicznym

  Programy ogólne  
i branżowe

  Promocja polskiej 
gospodarki przez 
wybrane branże oraz 
w ramach 
najważniejszych 
imprez gospodarczych 
i promocyjnych



Polskie Mosty
Technologiczne

wsparcie MŚP 
w promocji marek
produktowych –
Go to Brand.PL



kadr B+R
ROZWÓJ



zwiększanie
potencjału
kadrowego
sektora B+R



pozycji polskiej nauki
WZMOCNIENIE

NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ



Międzynarodowe
Agendy
Badawcze



SPIN-OF
START-UP



  Utworzone zostaną 
podmioty 
wyszukujące  
do wsparcia 
innowacyjnych 
pomysłów lub 
projektów B+R



wsparcie rozwoju przedsięwzięć 
z sektora nauki w fazie seed 
BRIdge Alfa

publiczno-prywatne wsparcie
prowadzenia prac badawczo
rozwojowych z udziałem
Funduszy kapitałowych –
BRIdge VC

otwarte innowacje – wspieranie
transferu technologii



inwestycje w innowacyjne 
start-upy – Starter

inwestycje grupowe aniołów
Biznesu w MŚP - Biznest

Fundusz Pożyczkowy Innowacji



Konkurencyjny Ogólnopolski
Fundusz Funduszy 
Innowacyjnych

Wsparcie MŚP w dostępie 
Do rynku kapitałowego –
4Stock



Regionalny Program Operacyjny  
Warmińsko-Mazurskie

INTELIGENTNA GOSPODARKA 
WARMII I MAZUR 



Inteligentne
specjalizacje 



Ekonomia wody

Drewno  
i meblarstwo

Żywność 
wysokiej jakości



CT 1

Wzmacnianie 
badań 

naukowych, 
rozwoju 

technologicznego 
i innowacji

CT 3

Wzmacnianie 
konkurencyjności 

MŚP



Cele szczegółowe

Zwiększone urynkowienie działalności 
badawczo-rozwojowej

Wzrost innowacyjności firm w obszarach IS 
dzięki działalności B+R

Lepsze warunki do rozwoju MŚP

Nowe modele biznesowe w przedsiębiorstwach 

Zwiększenie zastosowania innowacji w MŚP
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Gdzie szukać
informacji?



PORTAL FUNDUSZY 
EUROPEJSKICH

www.funduszeeuropejskie.gov.pl



SERWIS PROGRAMU 
INTELIGENTY ROZWÓJ

www.poir.gov.pl 



SERWIS REGIONALNEGO 
PROGRAMU OPERACYJNEGO 

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-
MAZURSKIEGO

ww.rpo.warmia.mazury.pl



PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY 
EUROPEJSKICH
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dziękujemy
ankieta


