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Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów 

Kluczowych 
Wspólnie na podbój rynków zagranicznych! 

 

WSPARCIE NA PROJEKT O WARTOŚCI NAWET 6 MLN ZŁ  
Czy wiesz jak dużo możecie zyskać wspólnie zdobywając nowe rynki zbytu? Działając w ramach 

Krajowego Klastra Kluczowego będzie wam łatwiej podbić rynki zagraniczne. W zależności od statusu 

w klastrze wsparcie może być przeznaczone m.in. na: marketing, organizację programów 

szkoleniowych, współpracę międzynarodową, dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-

rozwojowej, udział kongresach i konferencjach. 

 
WYJDŹ Z OFERTĄ NA RYNKI MIĘDZYNARODOWE  
Pomoc mogą otrzymać wyłącznie koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych kierujący do 
członków klastra projekty:  
- rozwijające internacjonalizację oferty; 
- tworzące sieci kontaktów, wymianę wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracę 
międzynarodową oraz zwiększenie widoczności klastra na rynkach międzynarodowych;  
- promujące marki produktowe (wyroby/usługi), które mają szansę stać się markami 
rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych 
 

http://poir.parp.gov.pl/nabor-2017/umiedzynarodowienie-krajowych-klastrow-kluczowych-

ogloszenie-o-konkursie-poddzialanie-2-3-3-poir-2017-r  
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Polski Produkt Przyszłości z grantem od PARP 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do 
udziału w XX jubileuszowej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Nagrodą jest grant do 100 tys. 
zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu. 

Celem konkursu Polski Produkt Przyszłości jest rozwój firmy, promocja i umiędzynarodowienie 
najbardziej innowacyjnych produktów i technologii wytworzonych w Polsce. 

W dziewiętnastoletniej historii konkursu zgłoszono ponad 800 innowacyjnych projektów. Były to 
nowości z różnych obszarów techniki, m.in. z branży: medycznej, farmaceutycznej, elektronicznej, 
chemicznej. Kapituła konkursu nagrodziła dotychczas 49 projektów, a ponad 100 przyznała 
wyróżnienia. 

Uczestnikami konkursu mogą być jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja jednostek naukowych 
z przedsiębiorcami, prowadzące działalność na terenie Polski. Warunkiem przystąpienia jest 
przedstawienie nowego, innowacyjnego produktu (wyrobu lub technologii) w jednej z trzech kategorii: 

• produkt przyszłości jednostki naukowej, 
• produkt przyszłości przedsiębiorcy, 
• produkt przyszłości wspólny jednostki naukowej i przedsiębiorcy. 

Do konkursu mogą zostać zgłoszone produkty, które: 
• zostały doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (produkt niewdrożony), 
albo 
• zostały wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku 
konkursowego (produkt wdrożony). 

W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda oraz maksymalnie cztery wyróżnienia. 

Termin składania wniosków mija 6 października br. o godz. 16:30 

http://www.parp.gov.pl/konkursppp 

 

 

 

mailto:info@parp.gov.pl
http://wydarzenia.parp.gov.pl/konkurs-ppp/konkurs-ppp
http://www.parp.gov.pl/konkursppp
http://www.parp.gov.pl/konkursppp


info@parp.gov.pl,  801 33 22 02, 22 432 89 91-3 

Badania na rynek 

Uruchom produkcję w oparciu o prace B+R, zainwestuj, zyskaj! 

 

NAWET 20 MLN ZŁ DOFINANSOWANIA 
 
Zapewnimy środki na realizację wdrożeń projektów badawczych zgodnie z hasłem: „od pomysłu do 
rynku”. 
Wspieramy projekty o wartości już od 5 mln złotych. 

 

ROZWIŃ SWOJĄ FIRMĘ WDRAŻAJĄC WYNIKI PRAC B+R  

Jako mikro-, mały lub średni przedsiębiorca uzyskasz wsparcie na wdrożenie wyników prac B+R 
(zrealizowanych samodzielnie lub zakupionych), jeśli ich efektem będzie wprowadzenie na rynek 
nowych bądź znacząco ulepszonych produktów czy usług. Możesz też uzyskać dofinansowanie na 
eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo. 
 
http://poir.parp.gov.pl/badania-na-rynek/poddzialanie-3-2-1-badania-na-rynek  
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Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP 

Czas na innowacyjne usługi! 

Wprowadzasz na rynek innowacje?   

Wykorzystaj potencjał doradczy Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) i zdobądź nawet  700 tys. 

zł na inwestycje i do 350 tys. na usługi. 

PONAD MILION ZŁ DOFINANSOWANIA 
Wdrożenie innowacji to trudne wyzwanie. Pomocą służą akredytowane przez Ministerstwo 
Rozwoju Instytucje Otoczenia Biznesu. Mogą nimi być m.in: centra innowacji  
i transferu technologii, inkubatory technologiczne lub parki technologiczne i naukowe. 
Otrzymasz wsparcie we wdrażaniu nowego lub ulepszanego produktu (innowacja 
produktowa o charakterze technologicznym) lub usprawnianego procesu produkcji 
(innowacja procesowa o charakterze technologicznym). Dodatkowo dofinansowaniu w 
ramach projektu podlegać mogą koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem 
innowacji technologicznej. 
 

ROZWIŃ SWOJĄ FIRMĘ WDRAŻAJĄC INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA  

Jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca masz dostęp m.in. do usług doradczych, 
pomocnych we wdrożeniu innowacji w zakresie: prawa, finansów, marketingu, negocjacji, 
rozwoju firmy, rozwoju zasobów ludzkich i ochrony własności przemysłowej.  Pomogą one 
przeprowadzić zaplanowaną inwestycję i wdrożyć nowatorski pomysł o charakterze 
technologicznym. Możesz równieżskorzystać z infrastruktury badawczo-rozwojowej 
pomagającej wdrożyć w przedsiębiorstwie innowacje o charakterze technologicznym. 
Efektem realizowanego projektu ma być wprowadzenie na rynek produktu lub procesu 
nowych bądź ulepszonych. Będzie to możliwe dzięki dofinansowaniu inwestycji związanej z 
wdrożeniem innowacji technologicznej. Szczegółowy katalog kosztów jest w regulaminie 
konkursu.  
 

http://poir.parp.gov.pl/nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-2-3-poddzialanie-2-3-1-poir-

w-2017-r-proinnowacyjne-uslugi-iob-dla-msp  
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Bony na innowacje dla MŚP 
Współpracuj, badaj, zyskaj! 

 

UZYSKAJ NAWET 340 TYS. ZŁ DOFINANSOWANIA 
Rozpocznij współpracę ze światem nauki. Najlepsze innowacje powstają w połączeniu  biznesu  

i nauki, praktyki i teorii, przedsiębiorczości i wiedzy. Potencjał intelektualny jednostek naukowych 

może działać na korzyść twojej firmy.  

Bon na innowacje to prosty i logiczny mechanizm wsparcia. Przedsiębiorca ma pomysł biznesowy na 
innowację, a jednostka naukowa wiedzę i zasoby techniczne niezbędne do opracowania szczegółów 
rozwiązania. Pomagamy połączyć te dwie siły poprzez finansowanie usług świadczonych przez 
jednostki naukowe. Dofinansowujemy projekty związane z zakupem usługi polegającej na 
opracowaniu: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii, 
nowego projektu wzorniczego, nowej lub znacząco ulepszonej usługi. Możesz otrzymać nawet 340 
tysięcy złotych przy poziomie dofinansowania do 85%. 
  

ROZWIŃ SWOJĄ FIRMĘ Z POMOCĄ NAUKOWCÓW  
Jako mikro-, mały lub średni przedsiębiorca możesz pozyskać dofinansowanie na usługi B+R 

świadczone przez jednostki naukowe. Korzystając z ich usług, zyskasz: 

■ dostęp do eksperckiej i aktualnej wiedzy naukowej 
■ opracowanie rozwiązań umożliwiających wdrożenie innowacji i podniesienie konkurencyjności 

twojej firmy 

■ możliwość włączenia użytkowników końcowych w tworzenie nowych produktów i usług 
 

 

http://poir.parp.gov.pl/nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-2-poir-w-2017-r  
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Ochrona własności przemysłowej 
Chroń swoje pomysły! 

 

NAWET 0,5 MLN ZŁ DOFINANSOWANIA 
Chroniąc swoją własność, masz szansę zbudować przewagę konkurencyjną nad przedsiębiorcami 
działającymi w tej samej branży. Uzyskanie patentu lub praw ochronnych podnosi wartość i 
wiarygodność twojej firmy.  
  

 
ZYSKAJ DBAJĄC O SWOJĄ WŁASNOŚĆ  
Jako mikro, mały i średni przedsiębiorca możesz otrzymać profesjonalną pomoc doradczą w 

przygotowaniu niezbędnej dokumentacji na ochronę prawa własności przemysłowej (wynalazek, 

wzór użytkowy, wzór przemysłowy) w trybie krajowym (narodowym), regionalnym lub 

międzynarodowym. 

 

http://poir.parp.gov.pl/nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-4-poir-ochrona-

wlasnosci-przemyslowej-w-2017-r  
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Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 

4 Stock  
Ułatwiamy dostęp do rynków kapitałowych! 

 

NAWET 800 TYS. ZŁ DOFINANSOWANIA 
Twoja firma się rozwija i potrzebujesz kapitału? 

Myślisz o wejściu na Giełdę Papierów Wartościowych, NewConnect, a może zagraniczne rynki 

regulowane lub Catalyst? Tu znajdziesz wsparcie  na przygotowanie  dokumentacji i analiz 

niezbędnych  do pozyskania finansowania z rynków kapitałowych. 

 
ROZWIŃ SWOJĄ FIRMĘ W OPARCIU O POZYSKANIE KAPITAŁU  
Jako mikro, mały i średni przedsiębiorca możesz otrzymać profesjonalną pomoc doradczą w 
przygotowaniu niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o 
charakterze udziałowym lub dłużnym. Zaletą jest możliwość uzyskania profesjonalnej oceny ryzyka 
(rating), która podnosi wiarygodność firmy i zmniejsza koszty pozyskania kapitału. 
 
http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-1-poddzialanie-3-1-
5-w-2016-r  
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