
FUNDUSZE EUROPEJSKIE

2021 - 2027



ŚCIEŻKA SMART

ŚCIEŻKA SMART

Na co?

Środki są przeznaczane na kompleksowe projekty przedsiębiorców. Zaczynając od prac badawczo –
rozwojowych kończąc na wdrożeniu innowacji w przedsiębiorstwie. Konkursy składają się z 7 modułów,
które można dowolnie łączyć w ramach naboru. Z 2 poniższych modułów trzeba wybrać co najmniej 1
do projektu:

1. B+R,
2. Wdrożenie innowacji.

Z pozostałych 5 modułów dobiera się te, które są istotne dla przedsiębiorcy bądź nie dobiera się
żadnego:

1. Infrastruktura B+R,
2. Internacjonalizacja,
3. Kompetencje,
4. Cyfryzacja,
5. Zazielenienie przedsiębiorstwa.

W ramach jednego naboru można zawnioskować o dofinansowanie na cały cykl wdrażania innowacji w
przedsiębiorstwie.

Poziom dofinansowania: 85% wartości kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis

Termin naboru: od 21.02.2023 r. do 12.04.2023 r.

Budżet konkursu: 4 450 mln PLN

Dla kogo? Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

BELDER



PROMOCJA MARKI INNOWACYJNYCH MŚP

PROMOCJA MARKI INNOWACYJNYCH MŚP

Na co?

Wsparcie promowania marek produktowych polskich MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki.
Instrument skierowany jest do polskich przedsiębiorstw posiadających znaczący potencjał eksportowy
na rynkach międzynarodowych.

Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach
międzynarodowych, przewidujące udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych określonych
przez ministra właściwego ds. gospodarki w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju
wybranych branż gospodarki oraz wyjazdowe misje gospodarcze prowadzone na tych rynkach.

Poziom dofinansowania: 85% wartości kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis

Termin naboru: od 20.06.2023 r. do 20.09.2023 r.

Budżet konkursu: 155 mln PLN

Dla kogo? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

BELDER



KREDYT TECHNOLOGICZNY

KREDYT TECHNOLOGICZNY

Na co?

Wsparcie dotyczące stymulowania konkurencyjności MŚP przez wdrożenia własnych lub nabywanych
nowych technologii w formie prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników
badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, skutkujące wprowadzaniem na rynek
nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług.

Wsparcie publiczne stanowić będzie premię technologiczną – dofinansowanie stanowiące refundację
części kapitałowej kredytu technologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych
poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji.

Poziom dofinansowania: do 70% wartości kosztów kwalifikowalnych (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, miejsca 
inwestycji i rodzaju pomocy publicznej).

Termin naboru: od 23.03.2023 r. do 31.05.2023 r.

Budżet konkursu: 578 mln PLN

Koszty kwalifikowalne

W ramach projektu można sfinansować:
1. Zakup nieruchomości,
2. Zakup nowych środków trwałych,
3. Zakup używanych środków trwałych,
4. Zakup robót i materiałów budowlanych,
5. Zakup wartości niematerialnych i prawnych,
6. Koszty najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli,
7. Koszty zewnętrznych ekspertyz, koncepcji i projektów,

Dla kogo? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

BELDER



KREDYT EKOLOGICZNY

KREDYT EKOLOGICZNY

Na co?

Wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez
modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub
procesy.

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej
efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł
wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części
kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych
przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.

Poziom dofinansowania: do 70% wartości kosztów kwalifikowalnych (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, miejsca 
inwestycji i rodzaju pomocy publicznej).

Termin naboru: od 06.06.2023 r. do 17.08.2023 r.

Budżet konkursu: 333 mln PLN

Dla kogo? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

BELDER


