Nazwa programu

Typ projektu

Termin naboru wniosków

Alokacja

od 9 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.
Ścieżka tematyczna: URZĄDZENIA GRZEWCZE
Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (z udziałem przedsiębiorstw i jednostek
naukowych)

200 mln PLN

od 14 listopada 2019 r. do 14 stycznia 2020 r.
Ścieżka tematyczna: INNOWACYJNE NAWOZY PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA
Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (z udziałem przedsiębiorstw i jednostek
naukowych)

1.1.1
Badania
przemysłowe
i prace rozwojowe
realizowane przez
przedsiębiorstwa

Wsparcie badań
przemysłowych
i eksperymentalnych prac
rozwojowych lub
eksperymentalnych prac
rozwojowych
realizowanych przez
przedsiębiorców
i konsorcja

200 mln PLN

od 7 lutego 2020 r. do 3 kwietnia 2020 r.
Konkurs przeznaczony dla dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów (z udziałem przedsiębiorstw, w tym MŚP i jednostek
naukowych). Konkurs dla regionów słabiej rozwiniętych.

do 4 kwietnia 2020 r. do 1 czerwca 2020 r.

1200 mln PLN

Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorstw MŚP oraz konsorcjów (z udziałem jednostek naukowych). Konkurs dla
regionów słabiej rozwiniętych.

od 3 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r.
Konkurs przeznaczony dla dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów (z udziałem przedsiębiorstw, w tym MŚP i jednostek
naukowych). Konkurs dla regionów słabiej rozwiniętych.

od 22 sierpnia 2020 r. do 14 września 2020 r.
Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorstw MŚP oraz konsorcjów (z udziałem jednostek naukowych). Konkurs dla
regionów słabiej rozwiniętych.

od 14 lutego 2020 r. do 30 września 2020 r.

Wartość
alokacji na
konkurs
zostanie
określona w
późniejszym
terminie.

50 mln PLN

Konkurs przeznaczony dla MŚP posiadających certyfikat Seal of Excellence

1.2
Sektorowe
programy B+R

GameINN

od 16 grudnia 2019 r. do 16 marca 2020 r.
(regiony słabiej rozwinięte)

PMG R&D Consulting
sp. z o.o. sp.k

Prof. M. Życzkowskiego 14
31-864 Kraków

biuro@pmgconsulting.eu
T: 12 307 11 60

100 mln PLN

Nazwa programu

Typ projektu

Termin naboru wniosków

Alokacja

2.1
Wsparcie inwestycji
w infrastrukturę B+R
przedsiębiorstw

W ramach działania
przewidziane jest
wsparcie tworzenia lub
rozwoju centrów
badawczo-rozwojowych
przedsiębiorców

od 14 kwietnia 2020 r. do 11 maja 2020 r.

350 mln PLN

Nazwa programu

Typ projektu

Termin naboru wniosków

Alokacja

od 25 marca 2020 r. do 23 kwietnia 2020 r.

3.2.1
Badania na rynek

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

3.2.2
Kredyt na
innowacje
technologiczne

Wsparcie projektów MŚP
polegających na
wdrażaniu innowacji
o charakterze
technologicznym

od 15 października 2019 r. do 23 kwietnia 2020 r.

350 mln PLN

od 24 września 2020 r. do 30 grudnia 2020 r.

350 mln PLN

Nazwa programu

Typ projektu

Termin naboru wniosków

Alokacja

od 3 lutego 2020 r. do 3 kwietnia 2020 r.

150 mln PLN

4.1.4
Projekty
aplikacyjne

Projekty obejmujące
badania przemysłowe
i/lub eksperymentalne
prace rozwojowe
realizowane przez
konsorcja złożone z
jednostek naukowych
i przedsiębiorców

PMG R&D Consulting
sp. z o.o. sp.k

550 mln PLN

Konkurs ogólny

od 25 marca 2020 r. do 23 kwietnia 2020 r.

150 mln PLN

Konkurs dedykowany miastom średnim

od 25 marca 2020 r. do 23 kwietnia 2020 r.

50 mln PLN

Konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności

od 1 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
Konkurs dla regionów słabiej rozwiniętych

Prof. M. Życzkowskiego 14
31-864 Kraków

biuro@pmgconsulting.eu
T: 12 307 11 60

Wartość
alokacji jest
jeszcze nie
zazna

