
Terminy Działanie Charakterystyka 

od 1 II 2017  
do 30 VI 2017 

PO IR  
Poddziałanie 1.1.1 

Projekty B+R przedsiębiorstw 
(duże przedsiębiorstwa) 

Konkurs na dofinansowanie projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne 
prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Uczelnia - podwykonawca prac B+R. 

od 1 II 2017  
do 30 VI 2017 

PO IR  
Poddziałanie 1.1.1 

Projekty B+R przedsiębiorstw 
(MŚP) 

Konkurs na dofinansowanie projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne 
prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Uczelnia - podwykonawca prac B+R. 

od 10 I 2017  
do 28 IV 2017 

PO IR 
Działanie 1.2 
INNOCHEM 

Projekty B+R w ramach programu sektorowego dla branży chemicznej. W ramach Działania 1.2, 
dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i 

eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.  
Uczelnia - podwykonawca prac B+R. 

od 20 I 2017  
do 7 IV 2017 

PO IR 
Działanie 1.2 

INNONEUROPHARM 

Projekty B+R w ramach programu sektorowego dla branży farmaceutycznej. W ramach Działania 
1.2, dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i 

eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.  
Uczelnia - podwykonawca prac B+R. 

od 25 I 2017  
do 21 IV 2017 

PO IR 
Działanie 1.2 

Innowacyjny recykling 

Projekty B+R w ramach programu sektorowego dla branży recyklingu, surowców mineralnych i 
drewna. W ramach Działania 1.2, dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które 

obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace 
rozwojowe. Uczelnia - podwykonawca prac B+R. 

od 10 II 2017  
do 28 IV 2017 

PO IR 
Działanie 1.2 

WoodINN 

Projekty B+R w ramach programu sektorowego dla branży leśno-drzewnej i meblarskiej. W ramach 
Działania 1.2, dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania 
przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.  

Uczelnia - podwykonawca prac B+R. 



od 3 IV 2017  
do 6 VII 2017 

PO IR 
Działanie 1.2 

GAMEINN 

Projekty B+R w ramach programu sektorowego dla branży produkcji gier wideo. W ramach Działania 
1.2, dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i 

eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.  
Uczelnia - podwykonawca prac B+R. 

od 29 III 2017  
do 5 VII 2017 

PO IR 
Działanie 4.1.1 

Strategiczne programy 
badawcze dla gospodarki 

Program INGA - Wspólne Przedsięwzięcie NCBiR, PGNiG S.A. i GAZ System S.A. Wsparcie badań 
przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych o tematyce określonej w programach 
strategicznych Wspólnych Przedsięwzięć, realizowane przez konsorcja jednostek naukowych lub 

konsorcja z udziałem jednostek naukowych i przemysłowych. 

III kwartał 2017  
do III kwartał 2017 

PO IR 
Działanie 4.1.1 

Strategiczne programy 
badawcze dla gospodarki 

Wspólne Przedsięwzięcie z PKP PLK S.A. Wsparcie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych 
prac rozwojowych o tematyce określonej w programach strategicznych Wspólnych Przedsięwzięć, 

realizowane przez konsorcja jednostek naukowych lub konsorcja z udziałem jednostek naukowych i 
przemysłowych. 

od 28 IV 2017  
do 12 VII 2017 

PO IR 
Działanie 4.1.2 

Regionalne agendy naukowo-
badawcze 

Projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe wpisujące się w 
zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych 

zgłoszonych przez samorządy województw, realizowane przez konsorcja jednostek naukowych i 
przedsiębiorców, w których liderem jest jednostka naukowa. 

od 4 VIII 2017  
do 18 XI 2017 

PO IR 
Działanie 4.1.4 

Projekty aplikacyjne 

Celem konkursu jest znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych 
niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej. Konkurs ten 

służy wsparciu projektów, obejmujących realizację badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych 
realizowanych w ramach konsorcjum, tworzonego przez jedną jednostkę naukową i co najmniej 

jednego przedsiębiorcę. 

 


