
Harmonorgam naboru wniosków RPO województwo Warmińsko Mazurskie

Działanie Termin naboru Typ projektu Alokacja Jednostka ogłaszająca konkurs

Działanie 1.2

Innowacyjne firmy

Poddziałanie 1.2.1

Działalność B+R 

przedsiębiorstw

luty 1. Wsparcie infrastruktury B+R tj. stworzenia lub 

rozwoju istniejącego zaplecza badawczo -

rozwojowego w postaci: działów B+R w 

przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz 

tworzenie centrów badawczo -rozwojowych;

2. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, 

(badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych), 

w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz 

wartości niematerialne i prawne, służące 

wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury 

badawczej wykorzystywanej do prowadzenia 

rynkowo zorientowanej działalności badawczo -

rozwojowej (np. inwestycje w linie pilotażowe, 

urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy 

demonstracji, walidacji, testowania jako

element większego projektu B+R).

12 729 600,00 WarmińskoMazurska Agencja 

Rozwoju Regionalnego S.A. w 

Olsztynie (IP)

Działanie 1.2

Innowacyjne firmy

Poddziałanie 1.2.2

Współpraca biznesu z 

nauką

luty Schemat A: „Bon na nawiązanie współpracy” – 

instrument polegający na finansowaniu 

dotacyjnym projektów mających na celu zakup 

usług B+R oraz usług doradczych związanych z 

B+R. Schemat B: „Bon na rozwój współpracy 

poprzez projekty B+R” – dotacje przeznaczone na 

rozwój nowych lub udoskonalenie obecnie 

oferowanych i wykorzystywanych 

produktów/usług/ technologii, przygotowanie do 

uzyskania akredytacji i certyfikacji, proces 

akredytacji i certyfikacji oraz proces uzyskiwania 

ochrony praw własności intelektualnej, z 

wyłączeniem kosztów postępowań sądowych. 

Schemat C: „Kontrakt B+R” – dofinansowanie 

dużych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych do 

etapu pierwszej produkcji włącznie.

76 377 600,00 WarmińskoMazurska Agencja 

Rozwoju Regionalnego S.A. w 

Olsztynie (IP)

Działanie 1.3 

Przedsiębiorczość 

(Wsparcie 

przedsiębiorczości) 

Poddziałanie 1.3.2 Firmy 

w początkowej fazie 

rozwoju

luty Wsparcie skierowane jest do firm (MŚP) w 

początkowej fazie rozwoju (funkcjonujących na 

rynku nie dłużej niż 3 lata), które oprócz wsparcia 

inwestycyjnego otrzymają także opiekę doradczą 

lub mentorską lub szkoleniową. Dotacje 

przeznaczone są dla firm opartych o innowacyjne 

pomysły, które zamierzają wdrożyć innowacyjny 

produkt, technologię lub usługę

4 243 200,00 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

WarmińskoMazurskiego w 

Olsztynie EFRR

Działanie 1.5 Nowoczesne 

firmy Poddziałanie 1.5.1 

Wdrożenie wyników prac 

B+R

luty Wsparcie w ramach niniejszego poddziałania 

skierowane zostanie na wdrożenie do 

działalności przedsiębiorstwa wyników prac 

badawczo-rozwojowych.

3 949 326,24 WarmińskoMazurska Agencja 

Rozwoju Regionalnego S.A. w 

Olsztynie (IP)

Działanie 4.1 Wspieranie 

wytwarzania i dystrybucji 

energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych

wrzesień 1.Budowa, rozbudowa oraz przebudowa 

infrastruktury (w tym zakup niezbędnych 

urządzeń) mające na celu produkcję energii 

elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł 

energii.

2. Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych 

umożliwiających przyłączenie jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych do Krajowego Systemu 

Elektroenergetycznego realizowane przez 

operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o 

niskim i średnim napięciu

(poniżej 110 kV).

3. Poprawa zdolności do magazynowania

energii elektrycznej – jako element

uzupełniający projektów.

4.Działania informacyjno-edukacyjne

promujące wykorzystanie OZE, wyłącznie

jako element uzupełniający projektów –

max. 2% kosztów kwalifikowanych.

78 609 674,17 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

WarmińskoMazurskiego w 

Olsztynie EFRR

Działanie 4.2 Efektywność 

energetyczna i 

wykorzystanie OZE w MŚP

czerwiec 1.Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych 

w przedsiębiorstwach na efektywne 

energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE.

2. Modernizacja instalacji technicznych w 

przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w 

tym pod kątem wykorzystania OZE. 

3. Głęboka, kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków w przedsiębiorstwach 

wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym 

z możliwością zastosowania OZE (w przypadku 

budynków administracyjnych wyłącznie jako 

element projektu).

4.Zastosowanie energooszczędnych technologii 

produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, 

wody) w tym OZE.     5. Wdrażanie systemów 

zarządzania energią w przedsiębiorstwie.

6.Zastosowanie technologii/instalacji odzysku 

energii cieplnej w procesach produkcji 

przemysłowej i/lub produkcji energii. 

7.Audyt energetyczny (jako element projektu).

29 233 175,02 Urząd Marszałkowski 

Województwa 

WarmińskoMazurskiego w 

Olsztynie EFRR



Harmonorgam naboru wniosków RPO województwo Śląskie

Działanie Termin naboru Typ projektu Alokacja

Jednostka 

ogłaszająca konkurs

Działanie 1.2. Badania, rozwój i 

innowacje w przedsiębiorstwach

kwiecień
1. Tworzenie lub rozwój 

istniejącego zaplecza badawczo-

rozwojowego w 

przedsiębiorstwach służącego 

ich działalności innowacyjnej.                             

2. Wsparcie prac B+R w 

przedsiębiorstwach.

60 000 000,00 zł

Śląskie Centrum 

Przedsiębiorczości

Działanie 4.1. Odnawialne źródła 

energii

Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne 

źródła energii – ZIT

maj
1. Budowa i przebudowa 

infrastruktury służącej do 

produkcji i dystrybucji energii 

ze źródeł odnawialnych

17 000 000,00 zł Wydział 

Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego



Działanie Termin naboru Typ projektu Alokacja Jednostka ogłaszająca konkurs

1.1 Projekty badawczo- rozwojowe 

przedsiębiorstw

styczeń TYP 2: Projekty badawczo-rozwojowe 

przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do 

wdrożenia w działalności gospodarcze

              1 000 000,00 € Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

1.2 Rozwój infrastruktury B+R w 

przedsiębiorstwach

styczeń  TYP 1 Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R 

w przedsiębiorstwach

5 919 000 € Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskiego

Harmonorgam naboru wniosków RPO województwo Zachodniopomorskie



Harmonorgam naboru wniosków RPO województwo Mazowieckie

Działanie Termin naboru Typ projektu Alokacja Jednostka ogłaszająca konkurs

Działanie 1.2 

Działalność badawczo - rozwojowa 

przedsiębiorstw

czerwiec Projekty badawczo-

rozwojowe 

43 122 000,00 zł MJWPU

Działanie 1.2 

Działalność badawczo - rozwojowa 

przedsiębiorstw

luty Małe projekty badawcze – 

bony na innowacje 

21 561 000,00 zł MJWPU

Działanie 1.2 

Działalność badawczo - rozwojowa 

przedsiębiorstw

wrzesień Tworzenie lub rozwój 

zaplecza badawczo-

rozwojowego

25 873 000,00 zł MJWPU

Działanie 1.2 

Działalność badawczo - rozwojowa 

przedsiębiorstw

listopad Proces eksperymentowania 

i poszukiwania nisz 

rozwojowych i 

innowacyjnych

5 606 000,00 zł MJWPU

3.2.1 Badania na rynek od 05.09.2017 do 

28.02.2018 Dofinansowanie 

przeznaczone jest na 

realizację projektów 

dotyczących wdrożenia 

wyników prac badawczo-

rozwojowych 

przeprowadzonych przez 

wnioskodawcę samodzielnie 

lub na jego zlecenie, 

prowadzących do 

wprowadzenia na rynek 

nowych bądź znacząco 

ulepszonych produktów 

(wyrobów lub usług).

679 000 000,00 zł Polska Agencja Przedsiębiorczości



Harmonorgam naboru wniosków RPO województwo Wielkopolskie

Działanie

Termin 

naboru Typ projektu Alokacja

Jednostka ogłaszająca 

konkurs

Poddziałanie 1.5.2 

Wzmocnienie

konkurencyjności

kluczowych obszarów

gospodarki regionu 

sierpień Wsparcie wysoko innowacyjnych projektów 

(wdrażających innowacje procesowe, produktowe, 

nietechnologiczne) poprzez inwestycje w:                                                                     

a) środki trwałe;                                                             

b) wartości niematerialne i prawne (inwestycje w 

transfer technologii poprzez nabycie praw 

patentowych, licencji, know-how lub 

nieopatentowanej wiedzy technicznej).

90 000 000,00 zł UMWW



Działanie Termin naboru Typ projektu Alokacja

Jednostka ogłaszająca 

konkurs

Działanie 1.2 Badania i 

innowacje w 

przedsiębiorstwach 

Poddziałanie 1.2.1 Projekty 

badawczorozwojowe 

przedsiębiorstw

luty A. projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo 

prace rozwojowe

68 445 124,30 zł Małopolskie Centrum 

Przedsiębiorczości 

Działanie 1.2 Badania i 

innowacje w 

przedsiębiorstwach 

Poddziałanie 1.2.3 Bony na 

innowacje

kwiecień A. mały bon na innowacje                                                                          B. 

duży bon na innowacje

16 268 428,80 zł Małopolskie Centrum 

Przedsiębiorczości 

Działanie 3.4 Rozwój i 

konkurencyjność małopolskich 

MŚP Poddziałanie 3.4.3 

Dotacje dla MŚP - wczesna faza 

rozwoju

kwiecień A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów 

użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce

23 337 600,00 zł Małopolskie Centrum 

Przedsiębiorczości 

Działanie 3.4 Rozwój i 

konkurencyjność małopolskich 

MŚP Poddziałanie 3.4.4 

Dotacje dla MŚP

kwiecień A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów 

użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce

75 248 747,56 zł Małopolskie Centrum 

Przedsiębiorczości 

Harmonorgam naboru wniosków RPO województwo Małopolskie



Działanie Termin naboru Typ projektu Alokacja Jednostka ogłaszająca konkurs

Działanie 1.2 Badania

przemysłowe, prace

rozwojowe oraz ich

wdrożenia

luty Prace B+R 80 mln zł Zarząd Województwa 

Podkarpackiego

Działanie 1.4 Wsparcie 

MŚP Podziałanie 1.4.1 

Dotacje bezpośrednie

październik Rozwój MŚP 80 mln zł Zarząd Województwa 

Podkarpackiego

Harmonorgam naboru wniosków RPO województwo Podkarpackie



Działanie Termin naboru Typ projektu Alokacja

Poddziałanie 1.2.2 -

ZIT WrOF

lipiec 1.2.A. Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących 

rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

20 515 877 zł

Harmonorgam naboru wniosków RPO województwo Dolnośląskie



Działanie Termin naboru Typ projektu Alokacja Jednostka 

ogłaszająca 

konkurs

1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, 

innowacji, technologii i 

komercjalizacji wyników B+R oraz 

rozwój działalności B+R w 

przedsiębiorstwach

listopad 1.Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-

rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej 

(inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną 

infrastrukturę B+R). Warunkiem wsparcia 

inwestycji w zakresie infrastruktury 

przedsiębiorstw będzie przedstawienie informacji 

dotyczących planowanych prac B+R.                                                 

2. Prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R 

ukierunkowanych na wdrożenie (badania 

przemysłowe i/lub eksperymentalne prace 

rozwojowe prowadzone we własnym zakresie lub 

obejmujące nabycie usług od innych jednostek, w 

tym także spoza regionu/kraju – jako element 

projektu).                                              3. Wdrożenie 

(do etapu pierwszej produkcji włącznie) własnych 

lub zakupionych wyników prac B+R. Wdrożenie 

zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko 

w przypadku przeprowadzenia prac rozwojowych 

(eksperymentalnych prac rozwojowych) 

uzupełniających/dostosowujących technologie do 

specyfiki przedsiębiorstwa.

100 mln IZ RPOWP

1.3 Wspieranie inwestycji w 

przedsiębiorstwach

sierpień Wdrażanie innowacji w sektorze produkcyjnym 50 mln IZ RPOWP

Harmonorgam naboru wniosków RPO województwo Podlaskie



Działanie Termin naboru Typ projektu Alokacja Jednostka ogłaszająca konkurs

Działanie 1.2 Badania i rozwój 

w sektorze świętokrzyskiej 

przedsiębiorczości

III kwartał 2018 W ramach działania wsparcie znajdą następujące 

typy projektów:                                                                  

1. Wsparcie na rozwój istniejącego lub stworzenie 

nowego zaplecza badawczo - rozwojowego 

służącego działalności innowacyjnej 

przedsiębiorstw.                                     2. Projekty 

badawcze służące opracowaniu nowych lub istotnie 

ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych 

(innowacje produktowe, procesowe) tj. realizowanie 

badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac 

rozwojowych.                                                                     

3. Zakup wyników prac B+R oraz praw własności 

intelektualnej m.in. patentów, licencji, know-how 

lub innej nieopatentowanej wiedzy technologicznej 

jest możliwy jedynie w przypadku konieczności 

przeprowadzenia dodatkowych prac rozwojowych, 

które zakładają

uzupełnienie lub dostosowanie zakupionych 

technologii do specyfiki przedsiębiorstwa. Projekty, 

w których nie przewidziano prac rozwojowych nie 

mogą uzyskać dofinansowania. 

112 000 000,00 zł Departament Wdrażania EFRR 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

Harmonorgam naboru wniosków RPO województwo Świętokrzyskie



Działanie Termin naboru Typ projektu Alokacja Jednostka 

ogłaszająca konkurs

Działanie 1.1 Innowacje

w przedsiębiorstwach

październik

1. Budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla 

zaplecza badawczo-rozwojowego

w celu rozwoju działalności innowacyjnej 

przedsiębiorstw.

2. Finansowanie procesu powstawiania innowacji 

(od pomysłu do rynku) lub jego

wybranych elementów tj.:

-badań naukowych i przemysłowych,

-prac rozwojowych (w tym etap prac 

demonstracyjnych),

-linii pilotażowych,

- działań w zakresie wczesnej walidacji produktów,

- zaawansowanych zdolności produkcyjnych,

-pierwszej produkcji. 

3 000 000,00 zł Opolskie Centrum

Rozwoju Gospodarki 

Harmonorgam naboru wniosków RPO województwo Opolskie



Działanie Termin naboru Typ projektu Alokacja Jednostka ogłaszająca konkurs

Działanie 1.2

Badania celowe

kwiecień Projekty polegające na opracowaniu 

nowych produktów/usług, procesów 

lub też wprowadzeniu znaczących 

ulepszeń do istniejących 

produktów/usług, procesów. 

Wsparciem zostaną objęte koszty 

przeprowadzenia eksperymentalnych 

prac rozwojowych, w tym m.in. 

koszty: aparatury, sprzętu, budynków 

i gruntów (w zakresie i przez okres, w 

jakim są one wykorzystywane na 

potrzeby projektu); koszty personelu 

zaangażowanego w projekt; koszty 

badań; wartości niematerialnych i 

prawnych, ekspertyz, analiz

14 851 200,00 zł Lubelska Agencja wspierania 

przedsiębiorczości

Działanie 1.3

Infrastruktura 

badawczorozwojowa

w przedsiębiorstwach

luty

Projekty inwestycyjne dotyczące 

stworzenia lub rozwoju istniejącego 

zaplecza badawczo-rozwojowego 

służącego działalności innowacyjnej 

przedsiębiorstwa.

55 161 600,00 zł            Lubelska Agencja wspierania 

przedsiębiorczości

Działanie 1.5 Bon na 

innowacje

marzec 1. Projekty polegające na zakupie 

wyników prac B+R, związanych z 

wdrożeniem lub rozwojem 

produktu/usługi/technologii (pod 

warunkiem przeprowadzenia prac 

rozwojowych                                            

2. Projekty polegające na zakupie 

usług badawczorozwojowych, w 

zakresie

10 608 000,00 zł Lubelska Agencja wspierania 

przedsiębiorczości

Harmonorgam naboru wniosków RPO województwo Lubelskie



Działanie Termin naboru Typ projektu Alokacja Jednostka ogłaszająca 

konkurs

Działanie I.2 Inwestycje 

przedsiębiorstw w 

badania i innowacje 

Poddziałanie I.2.2 

Projekty B+R 

przedsiębiorstw

I, II, IV Kwartał Przeprowadzenie badań 

przemysłowych i 

eksperymentalnych prac 

rozwojowych

albo eksperymentalnych prac 

rozwojowych (do etapu pierwszej 

produkcji)

służących opracowaniu nowego 

lub znacząco udoskonalonego 

produktu

(wyrobu lub usługi) lub procesu.

21 561 000,00 zł Instytucja Pośrednicząca 

(Centrum Obsługi 

Przedsiębiorcy)

Działanie I.2

Inwestycje 

przedsiębiorstw w 

badania i

innowacje

Poddziałanie I.2.1

Infrastruktura B+R 

przedsiębiorstw

II, IV Kwartał Inwestycje w rzeczowe aktywa 

trwałe oraz wartości 

niematerialne i prawne

służące wytworzeniu lub 

unowocześnieniu infrastruktury 

badawczo-rozwojowej,

wykorzystywanej do prowadzenia 

działalności innowacyjnej 

przedsiębiorstwa.

43 122 000,00 zł Instytucja Pośrednicząca 

(Centrum Obsługi 

Przedsiębiorcy)

Działanie II.3

Zwiększenie 

konkurencyjności

MŚP

Poddziałanie II.3.1

Innowacje w MŚP

III kwartał 1.wdrożenie lub zakup i wdrożenie 

wyników prac B+R

2. wdrożenie innowacyjnych 

produktów, procesów 

wytwarzania produktów lub

świadczenia usług, w tym 

ekoinnowacje

86 244 000,00 zł Instytucja Pośrednicząca 

(Centrum Obsługi 

Przedsiębiorcy)

Harmonogram naborów wniosków województwo Łódzkie



Działanie Termin naboru Typ projektu Alokacja Jednostka ogłaszająca konkurs

1.1.1 Badania przemysłowe i prace 

rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwo

całoroczny Wsparcie badań 

przemysłowych i 

eksperymentalnych prac 

rozwojowych lub 

eksperymentalnych prac 

rozwojowych realizowanych 

przez przedsiębiorcę

700 mln NCBR

Poddziałanie 2.3.2

Bony na innowacje dla MŚP

maj

Wsparcie udzielane na 

finansowanie usług

dla mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw

realizowanych przez jednostkę 

naukową,

przyczyniających się do 

rozwoju ich

produktów (wyrobów i usług).

65 mln PARP

Poddziałanie 3.2.1

Badania na rynek

całoroczny Wsparcie projektów, 

obejmujących wdrożenie 

wyników prac B+R 

750 mln PARP

Harmonorgam naboru wniosków wszystkie województwa



Harmonogram naborów dla Programu Operacyjnego  Inteligentny Rozwój 
 

Numer i nazwa 
działania 

Termin naboru Typy projektów Beneficjent  Alokacja Instytucja 
Ogłaszająca 
konkurs 

Poddziałanie 1.1.1 
Badania przemysłowe i 
prace rozwojowe 
realizowane przez 
przedsiębiorstwa 
 

ogłoszenie konkursu 
1 lutego 2018 r. 
rozpoczęcie naboru 
wniosków  
1 marca 2018 r. 
zakończenie naboru 
wniosków 
30 maja 2018 r. 

Wsparcie badań przemysłowych  
i eksperymentalnych  
prac rozwojowych  
lub eksperymentalnych  
prac rozwojowych realizowanych 
przez przedsiębiorcę. 
 

MŚP regiony słabiej 
rozwinięte 

700 mln NCBR 
www.ncbr.gov.pl 

Poddziałanie 1.1.1 
Badania przemysłowe i 
prace rozwojowe 
realizowane przez 
przedsiębiorstwa 
 

ogłoszenie konkursu 
1 lutego 2018 r. 
rozpoczęcie naboru 
wniosków  
1 marca 2018 r. 
zakończenie naboru 
wniosków 
29 czerwca 2018 r. 

Wsparcie badań przemysłowych  
i eksperymentalnych  
prac rozwojowych  
lub eksperymentalnych  
prac rozwojowych realizowanych 
przez przedsiębiorcę. 
 

Duże 
przedsiębiorstwa i 
konsorcja 
przedsiębiorstw 
 (regiony słabiej 
rozwinięte) 

700 mln NCBR 
www.ncbr.gov.pl 

  Poddziałanie 3.2.1 
Badania na rynek 

ogłoszenie konkursu 
2 sierpnia 2017 r. 
rozpoczęcie naboru 
wniosków 
5 września 2017 r. 
zakończenie naboru 
wniosków 
28 lutego 2018 r. 

Wsparcie projektów, obejmujących 
wdrożenie  wyników prac B+R 
przeprowadzonych przez 
przedsiębiorcę lub nabytych, 
prowadzących do uruchomienia  
produkcji nowych produktów lub 
usług z zachowaniem preferencji  dla 
KIS. 

--- 750 mln PARP 
www.parp.gov.pl  

Poddziałanie 3.2.2 
Kredyt na innowacje 
technologiczne 

ogłoszenie konkursu 
15 stycznia 2018 r. 
rozpoczęcie naboru 
wniosków 
15 lutego 2018 r. 
zakończenie naboru 
wniosków 
24 maja 2018 r. 

Wsparcie projektów polegających na 
wdrażaniu innowacji o charakterze 
technologicznym. 

--- 550 mln BGK 
www.bgk.pl 

http://www.ncbr.gov.pl/
http://www.ncbr.gov.pl/
http://www.parp.gov.pl/
http://www.bgk.pl/


Harmonogram naborów dla Programu Operacyjnego  Inteligentny Rozwój 
 

4.1 Badania naukowe i 
prace rozwojowe / 

4.1.4 Projekty 
aplikacyjne, 

Inteligentny Rozwój 
 

ogłoszenie konkursu 
16 kwietnia 2018 r. 
rozpoczęcie naboru 
wniosków 
16 maja 2018 r. 
zakończenie naboru 
wniosków 
16 lipca 2018 r. 

Dofinansowanie przeznaczone jest 
na realizację projektów, które 
obejmują badania przemysłowe 
i eksperymentalne prace rozwojowe 
albo eksperymentalne prace 
rozwojowe (projekty, w których nie 
przewidziano prac rozwojowych, nie 
mogą uzyskać dofinansowania). 

Jednostka naukowa 
+przedsiębiorstwo 

Kwota ustalona w 
późniejszym 
terminie 

NCBR 
www.ncbr.gov.pl 

 

http://www.ncbr.gov.pl/


Harmonogram naboru wniosków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
 

 

Nazwa działania, podziałania 
 
 

Planowany termin naboru 
wniosków 

Dofinansowanie/Poziom 
dofinansowania 

poddziałanie „Wsparcie inwestycji 
w gospodarstwach rolnych” typ 
operacji „Modernizacja 
gospodarstw rolnych” - nabór 
obszar a, b, c i d 
 

 
I kwartał 2018 r. - obszar d 
II kwartał 2018 r. - obszar: a, b, c 

60% kosztów 
kwalifikowalnych w 
przypadku operacji 
realizowanej przez młodego 
rolnika 
 50% kosztów 
kwalifikowalnych w 
przypadku pozostałych 
beneficjentów 

poddziałanie „Pomoc w 
rozpoczęciu działalności 
gospodarczej na rzecz młodych 
rolników” typ operacji „Premie dla 
młodych rolników” 

I kwartał 2018 r. 100 000,00 PLN/100 % 

poddziałanie „Wsparcie inwestycji 
w gospodarstwach rolnych” typ 
operacji „Inwestycje w 
gospodarstwach położonych na 
obszarach Natura 2000” 

III kwartał 2018 r. 60% kosztów 
kwalifikowalnych w 
przypadku operacji 
realizowanej przez młodego 
rolnika, 
50% kosztów 
kwalifikowalnych w 
przypadku pozostałych 
beneficjentów 
 

działanie „Tworzenie grup 
producentów i organizacji 
producentów” 

II kwartał 2018 r. 
IV kwartał 2018 r 

Wsparcie wynosi: 
 w pierwszym roku – 

10% przychodu 
netto grupy, 

 w drugim roku – 8% 
przychodu netto 
grupy, 

 w trzecim roku – 6% 
przychodu netto 
grupy, 

 w czwartym roku – 
5% przychodu netto 
grupy, 

 w piątym roku – 4% 
przychodu netto 
grupy. 

 

poddziałanie „Pomoc na 
rozpoczęcie działalności 
gospodarczej na rzecz rozwoju 
małych gospodarstw” typ operacji 
„Restrukturyzacja małych 
gospodarstw” 

I kwartał 2018 r. 60 000,00 PLN 

poddziałanie „Pomoc na I kwartał 2018 r. 100 000,00 PLN 



Harmonogram naboru wniosków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
 

 

rozpoczęcie pozarolniczej 
działalności gospodarczej na 
obszarach wiejskich” typ operacji 
„Premie na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej” 

 


