Zestawienie aktualnych konkursów dla przedsiębiorców

Program

Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój

Typy projektów

Projekty inwestycyjne związane z tworzeniem lub rozwojem centrów
badawczo-rozwojowych. Przez inwestycję typu centrum badawczorozwojowe należy rozumieć jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną
organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą działalność,
której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną
kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i
przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z
wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Beneficjenci

Działanie 2.1 PO IR skierowane jest do
przedsiębiorstw.

Odnośnik do
informacji o konkursie

http://www.poir.gov.pl/n
abory/21-wsparcieinwestycji-winfrastrukture-brprzedsiebiorstw/

Zakończenie
naboru

Instytucja
wdrażająca

Nabór od dnia 1
Ministerstwo
września 2015 r. do Gospodarki
dnia 30 października
2015 r.

Wsparcie obejmuje inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną
niezbędną infrastrukturę.

STRATEGICZNY
PROGRAM BADAŃ
NAUKOWYCH I PRAC
ROZWOJOWYCH
„PROFILAKTYKA I
LECZENIE CHORÓB
CYWILIZACYJNYCH” –
STRATEGMED

Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w
zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny
Konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12
regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych ustawy o zasadach finansowania nauki, tj. grupa
prowadzonych w czterech obszarach:
jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzi co
najmniej pięć podmiotów tj. jednostki naukowe,
przedsiębiorcy, inne jednostki organizacyjne
- kardiologii i kardiochirurgii
prowadzące działalność gospodarczą bądź badwczo- onkologii
rozwojową na terytorium RP, w tym:
- neurologii i zmysłach
- co najmniej jedna jednostka naukowa będąca
- medycynie regeneracyjnej
organizacją prowadzącą badania i upowszechniajacą
wiedzę
Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie
- co najmniej jeden przedsiębiorca
nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz
rehabilitacyjnych.

Celem Programu jest zwiększenie innowacyjności polskich
Przedsiębiorców z sektora MŚP poprzez dofinansowanie ich udziału
w międzynarodowych programach innowacyjnych, które
Zadanie finansowane ze
zakładają między innymi współpracę przedsiębiorców z
środków budżetu
jednostkami naukowymi lub z innymi przedsiębiorcami (również
państwa przez
MSP
organizacjami stowarzyszającymi przedsiębiorców, które są
Ministerstwo
miko.małymi lub średnimi przedsiębiorcami)przy założeniu, że
Gospodarki
współpraca ta dotyczypodmiotów z co najmniej dwóch krajów oraz
jej celem jest przeprowadzenie badań naukowych lub prac
rozwojowych

http://www.ncbr.gov.pl/p
rogramystrategiczne/profilaktykai-leczenie-chorobw ciągu 42 dni od
cywilizacyjnych--daty rozpoczęcia
strategmed/strategmed- naboru tj. od dnia 15 Narodowe Centrum
iii-konkurs/
września 2015r.
Badań i Rozwoju

do dnia 5 sierpnia
http://www.parp.gov.pl/i
2015 r. do godz.
ndex/index/1817
16:00:00

PARP

Kontakt z ŁARR S.A.

Monika Więckowska
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m_wieckowska@larr.lo
dz.pl
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b_walczak@larr.lodz.pl
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Monika Więckowska
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Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie
JST ich związki i stowarzyszenia
II.1 Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.1 Tereny inwestycyjne

http://www.cop.lodzkie.p
l/index.php/aktualnosci/
1556-rusza-pierwszykonkurs-w-ramach-rpo- 27-08-2015
w-2014-2020-nauzbrojenie-terenowinwestycyjnych.html

Cele szczegółowe działania/ poddziałania: Zwiększenie możliwości
zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w
szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu
(tzw. młodzież NEET). Nabór projektów konkursowych z województwa
łódzkiego ukierunkowanych na wsparcie indywidualnej i kompleksowej
aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych,
biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności
osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) w ramach Osi
Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie
osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –
projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.Projekty składane w
odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów PO
WER, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu
szczegółowego: „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do
29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)”. Grupa
docelowa projektu to osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 1529 lat bez pracy, w tym w szczególności osoby należące do grupy
NEET (zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w
Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020), w tym
w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy czyli
osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Wsparciem w
projekcie mogą być objęte nie tylko osoby zarejestrowane w urzędach
pracy jako bezrobotne, ale również osoby bierne zawodowo, które nie
figurują w publicznych rejestrach.

Tryb konkursowy. W ramach konkursu o
dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się
podmioty wyszczególnione w SZOOP PO WER tj.
instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
- publiczne służby zatrudnienia,
- Ochotnicze Hufce Pracy,
- agencje zatrudnienia,
- instytucje szkoleniowe,
- instytucje dialogu społecznego (instytucjami dialogu
społecznego na rynku pracy zgodnie z art. 6 ust. 6
Ustawy i promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy są: związki zawodowe lub organizacje
związków zawodowych, organizacje pracodawców,
organizacje bezrobotnych, organizacje pozarządowe,
jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się
realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji
zawodowej),
- instytucje partnerstwa lokalnego.

http://wuplodz.praca.go
v.pl/web/po-wer//1535128-konkurs-nrpowr-01-02-02-ip-17-1000115?redirect=http%3A%
2F%2Fwuplodz.praca.g
ov.pl%2Fweb%2Fpower%2Fstronaglowna%3Fp_p_id%3D
101_INSTANCE_96zxL
q0BoV0Z%26p_p_lifecy
cle%3D0%26p_p_state
%3Dnormal%26p_p_m
ode%3Dview%26p_p_c
ol_id%3D_118_INSTAN
CE_A7x22xCUIFny__c
olumn1%26p_p_col_count%3
D1

Cele szczegółowe działania/poddziałania: Wsparcie zmian
organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie
szkolnictwa wyższego. W ramach ogłoszonego konkursu projekt
może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania
w zakresie obsługi systemów antyplagiatowych mogące przebiegać
POWER Priorytet III. wyłącznie w dwóch odrębnych procesach: tworzenia systemu
Szkolnictwo wyższe dla antyplagiatowego mającego status open-source; modyfikacji
gospodarki i rozwoju funkcjonującego w jednostce objętej wsparciem systemu
Działanie 3.4
antyplagiatowego lub zakupu licencji systemu antyplagiatowego.
Zarządzanie w
Powyższe działania muszą zostać uzupełnione o opracowanie oraz
instytucjach szkolnictwa wdrożenie w jednostce objętej wsparciem precyzyjnych procedur
antyplagiatowych zgodnych z obowiązującym prawem.
wyższego
Projekty będące przedmiotem konkursu mają służyć realizacji celów PO
WER, a w ich ramach przewiduje się realizację działań wskazanych w
Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej PO WER, dotyczących
wdrażania na uczelniach zmian w zakresie zarządzania procesem
kształcenia poprzez obsługę tzw. programów antyplagiatowych.

Tryb konkursowy. Typ beneficjenta: Wnioskodawcą
projektu jest wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź
niepubliczna. W konkursie dopuszcza się konstrukcję
grupy uczelni, która pod przewodnictwem lidera tej
grupy, czyli uczelni będącej z formalnego punktu
widzenia wnioskodawcą w konkursie, realizować
będzie projekt.Dana uczelnia może jednakże
aplikować w konkursie tylko raz – bez względu na
to czy indywidualnie, jako partner czy też w ramach
grupy uczelni.

http://www.ncbr.gov.pl/f
unduszeeuropejskie/power/aktu
alnosci/art,3364,konkur
s-na-dofinansowanieprojektow-dotyczacychobslugi-systemowantyplagiatowych-wramach-dzialania-3-4programu-operacyjnegow.html

RPO WŁ

POWER Priorytet I.
Osoby młode na rynku
pracy Działanie 1.2
Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy
na regionalnym rynku
pracy Poddziałanie 1.2.2
Wsparcie udzielane z
Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi
młodych
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dz.pl
Paulina Łagiewska
p_lagiewska@larr.lodz.
pl
tel. 42 208 92 92

do 21.08.2015

Do konkursu w ramach Działania 4.2 mogą
przystąpić wyłącznie podmioty, których projekty
zostały wpisane na Polską Mapę Drogową
Dotacja przeznaczona jest na wsparcie wybranych projektów dużej,
Infrastruktury Badawczej (PMDiB)aktualną
strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym
najpóźniej na dzień przed ogłoszeniem Konkursu w
lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej
tym;
Program Operacyjny Infrastruktury Badawczej (PMDiB), Warunkiem uzyskania wsparcia
jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 ust. 9
Inteligentny Rozwój będzie przedstawienie w szczególności: agendy badawczej, która
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
Działanie 4.2 „Rozwój wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację oraz planu
finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620, t.j.,
nowoczesnej
dotyczącego wykorzystania infrastruktury B+R po zakończeniu projektu
ze zm.);
infrastruktury badawczej i planu pokrywania kosztów utrzymania infrastruktury.
konsorcja jednostek naukowych;
Dofinansowanie
Koperta
Mazowiecka
–
Max.
80%
Nie
przewiduje
sektora nauki"
uczelnia;
się współfinansowania z budżetu państwa. Koperta 15
konsorcja uczelni;
województw - Max. 80% Nie przewiduje się współfinansowania z
konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw;
budżetu państwa.
konsorcja uczelni (w tym spółek celowych uczelni)
i przedsiębiorstw.

Wnioski o
dofinansowanie wraz
z wymaganymi
dokumentami
Wnioski o
http://www.poir.gov.pl/n
składane są w
dofinansowanie w
abory/42-rozwojsiedzibie IW:
wersji papierowej
nowoczesnejOśrodek
przyjmowane będą w
infrastrukturyPrzetwarzania
terminie od 1
badawczej-sektoraInformacji –
października 2015 r.
nauki/
Państwowy Instytut
do 31 marca 2016
Badawczy
Al. Niepodległości
188B, 00-608
Warszawa

Monika Więckowska
tel. 724 544 020
e-mail:
m_wieckowska@larr.lo
dz.pl
Bartłomiej Walczak
b_walczak@larr.lodz.pl
tel. 42 208 92 78

Dofinansowanie:
Program adresowany jest do:

Inicjatywa Cornet

Przedmiotem dofinansowania są koszty realizacji zadań
międzynarodowego projektu badawczego wykonywane przez stronę
polską (zrzeszenie branżowe i jednostkę naukową).
do 100% w przypadku kosztów wykonania prac badawczych
realizowanych przez jednostkę naukową;
do 85% w przypadku pozostałych kosztów realizacji projektu
ponoszonych przez zrzeszenie

Eurostars

ERA-NET Transport III

Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój

Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe

1. Cross-border freight transport corridors.
2. Hub development.
3. Urban / last mile logistics.
4. Organisational innovations and new business models in logistics.
5. Information infrastructure and services for logistics.

zrzeszeń branżowych grupujących małe i średnie
przedsiębiorstwa (np. izby gospodarcze, klastry itp.)
posiadających osobowość prawną i siedzibę na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące
działalność w zakresie B+R we współpracy z
partnerami międzynarodowymi

www.eurostarseureka.eu

17 września 2015r.

Przedsiębiorcy, szkoły wyższe, jednostki naukowe i
inne podmioty (w tym obowiązkowo interesariusze) z
http://www.ncbr.gov.pl/p
co najmniej 2 Państw z następujących krajów:
rogramymiedzynarodowe/eraAustria, Białoruś, Flandria (region w Belgii),
net/entHolandia, Katalonia (region w Hiszpanii), Kraj
iii/aktualnosci/art,3249, 02.10.2015r.
Basków (region w Hiszpanii), Nord Pas de Calais
era-net-transport-iii(region we Francji), Norwegia, Polska, Szwecja,
otwarcie-naboruTurcja.
wnioskow-w-2konkursie.html
Żaden z pratnerów nie może obejmowac więcej niż
70% budżetu.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów,które
obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace
rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
mogą uzyskać dofinansowania).
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 2 mln PLN

http://www.ncbr.gov.pl/p
rogramymiedzynarodowe/wspol
praca30 września 2015 r.
sieciowa/inicjatywado godziny 12:00
cornet/aktualnosci/art,3
421,20-konkurs-wramach-inicjatywycornet.html

Od 4 maja do 31
grudnia 2015r.
z zastrzeżeniem, że
http://www.ncbr.gov.pl/f
konkurs podzielony
unduszejest na etapy. Etap
europejskie/poir/konkur
konkursu obejmuje
sy/konkurs11112015/
nabór wniosków w
danym miesiącu
kalendarzowym

Boosting Collective
Research for Small
and Medium-sized
Enterprises in
Europe

Marta Pełka
tel. 506 492 264
e-mail:
m_pelka@larr.lodz.pl

Monika Więckowska
tel. 42 664 37 92
W Polsce Narodowe
e-mail:
Centrum Badań i
m_wieckowska@larr.lo
Rozwoju
dz.pl

Sekretariat programu
Eureka

Marta Pełka
tel. 506 492 264
e-mail:
m_pelka@larr.lodz.pl
Monika Więckowska
tel. 42 664 37 92
e-mail:
m_wieckowska@larr.lo
Marta Pełka
tel. 506 492 264
e-mail:
m_pelka@larr.lodz.pl

ENT call
secretariat
W Polsce Narodowe
Monika Więckowska
Centrum Badań i
tel. 42 664 37 92
Rozwoju
e-mail:
m_wieckowska@larr.lo
dz.pl

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Monika Więckowska
tel. 724 544 020
e-mail:
m_wieckowska@larr.lo
dz.pl
Bartłomiej Walczak
b_walczak@larr.lodz.pl
tel. 42 208 92 78

EUREKA

Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest
jego innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji
nowego wyrobu, wdrożenie nowej technologii lub usługi, szansa na
komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu.

Tematy konkursu

M-ERA.NET

New Surfaces and Coatings
High performance synthetic and biobased composites
Tailoring of bioactive material surfaces for health applications
Materials for Additive Manufacturing

http://www.ncbr.gov.pl/p
rogramymiedzynarodowe/eureka/
Przynajmniej dwa niezależne podmioty z różnych państw
aktualnosci/art,3212,nabo
członkowskich EUREKI
ry-wnioskow-w-ramachinicjatywy-eureka-w-2015roku.html

Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych
mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja
naukowe, w skład których wchodzą jednostki
naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi z
polskimi przedsiębiorcami.

http://www.ncbir.pl/prog
ramymiedzynarodowe/eranet/m-eranet/konkurs2015/art,3177,m-eranet-otwarcie-naboruKraje/partnerzy biorący udział w konkursie
wnioskow-w-konkursiehttp://m-era.net/joint-call-2015/participating-countries- m-era-net-callregions-call-2015
2015.html

30.05.2015 r. godz.
16:00 CET
15.10.2015r. godz.
16:00 CET

Data zamknięcia
naboru wniosków (II
etap)
10 listopada 2015
Orientacyjna data
naboru wniosków
krajowych
Pierwszy kwartał
2016

16-12-2015 17:00:00
Celem tego etapu jest ocena potencjału technicznego i komercyjnego
(lokalny czas w
produktu/usługi/technologii będących przedmiotem projektu. Ocena włącza
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
http://ec.europa.eu/resea
Brukseli)
także ewaluację potencjalnego ryzyka, zarządzanie własnością intelektualną
rch/participants/portal/d
Daty graniczne
oraz znalezienie partnerów do projektu. Rezultatem projektu jest
Instrument MŚP skierowany jest do podmiotów z sektora
esktop/en/opportunities/ składania wniosków w
sformułowanie wstępnego biznesplanu.
MŚP, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, jak
h2020/calls/h20202015 r.:
Tematy dostępne na stronie
również posiadają innowacyjną technologię, produkt lub
smeinst-1-2015.html
18.03.2015
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
usługę i zamierzają wdrożyć je na rynek.
17.06.2015
h2020/calls/h2020-smeinst-1-2015.html
17.09.2015

Marta Pełka
tel. 506 492 264
e-mail:
m_pelka@larr.lodz.pl

W Polsce Narodowe
Centrum Badań i
Monika Więckowska
Rozwoju
tel. 42 664 37 92
e-mail:
m_wieckowska@larr.lo
dz.pl

Nabór wniosków
międzynarodowych
odbywa się poprzez
system elektroniczny
https://www.vdivdeit.de/meranetsubmission/submissi
on
Konkurs jest
dwuetapowy.
W pierwszym etapie
składane są wnioski
wstępne przez
koordynatora
projektu w imieniu
międzynarodowego
konsorcjum.
Na tym etapie
następuje weryfikacja
możliwości ubiegania
się o dofinansowanie
projektu partnerów

Komisja Europejska

Marta Pełka
tel. 506 492 264
e-mail:
m_pelka@larr.lodz.pl
Monika Więckowska
tel. 42 664 37 92
e-mail:
m_wieckowska@larr.lo
dz.pl

Horyzont 2020

Przedmiotem tego etapu jest przetestowanie w praktyce planowanego
16-12-2015 17:00:00
rozwiązania/produktu/usługi aż do momentu, kiedy będzie ono gotowe do
(lokalny czas w
komercjalizacji. Faza druga przewiduje możliwość sfinansowania
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
http://ec.europa.eu/resea
Brukseli)
następujących działań: skalowanie, demonstracja, miniaturyzacja, replikacja
rch/participants/portal/d
Daty graniczne
oraz powielanie rynkowe. Realizacja projektów objętych dofinansowaniem Instrument MŚP skierowany jest do podmiotów z sektora
esktop/en/opportunities/ składania wniosków w
powinna trwać od 12 do 24 miesięcy, a wartość projektu zawierać się
MŚP, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, jak
h2020/calls/h20202015 r.:
pomiędzy 0,5 a 2,5 mln euro.
również posiadają innowacyjną technologię, produkt lub
smeinst-1-2015.html
18.03.2015
Tematy dostępne na stronie
usługę i zamierzają wdrożyć je na rynek.
17.06.2015
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
17.09.2015
h2020/calls/h2020-smeinst-1-2015.html

Wnioski powinny nawiązywać do wybranej dziedziny w ramach celu
szczegółowego: "Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i
przemysłowych" lub któregokolwiek z celów szczegółowych w ramach
priorytetu "Wyzwania społeczne".
FTI dedykowany jest innowacjom, które wykazują wysoki potencjał do
wdrożenia na rynku.
Rozwiązania powinny być dojrzałe - na poziomie min. 6 TRL, a FTI ma
doprowadzić technologię do poziomu 9.

01-12-2015 17:00:00
http://ec.europa.eu/resea
(lokalny czas w
Konsorcja złożone z co najmniej 3 podmiotów prawnych z rch/participants/portal/d
Brukseli)
przynajmniej 3 Państw Członkowskich UE lub państw
esktop/en/opportunities/
Daty graniczne
stowarzyszonych z Horyzontem 2020
h2020/topics/9096składania wniosków w
ftipilot-1-2015.html
2015 r.: 29 kwietnia, 1
września, 1 grudnia
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