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30 lat 
doświadczenia

we wspieraniu biznesu

ponad: 
15 000 zadowolonych Klientów 



O wysokiej jakości naszych usług świadczy 

system zarządzania jakością spełniający 

wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015

Zakres i profesjonalizm naszego działania potwierdza 

nadany nam przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii 

status Ośrodka Innowacji oraz akredytacja Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach 

Bazy Usług Rozwojowych



Doradztwo w finansowaniu rozwoju 

Prowadzimy kompleksowe doradztwo dla Klientów ubiegających się 

o dofinansowanie projektów biznesowych

Pomagamy w przygotowaniu wniosków i biznesplanów 

Monitorujemy proces przygotowania aplikacji, 

a następnie zawarcia umowy i rozliczania projektu

FAKTY

Tylko w 2020 roku pozyskaliśmy dla naszych Klientów

67 mln złotych dofinansowania na rozwój innowacyjny



Fundusze Europejskie
dla

Nowoczesnej Gospodarki
na lata 2021-2027

Priorytet 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców”









Celem wsparcia oferowanego w 1 Priorytecie jest kompleksowe 

dofinansowanie ścieżki powstawania innowacji. 

Infrastruktura B+R

MŚP
„Prace B+R” 
lub 
„Wdrożenie innowacji”

Duże przedsiębiorstwa
„Prace B+R”



Na co można otrzymać dofinansowanie

Wnioskodawca wybiera te moduły, które wynikają z jego potrzeb przy

czym moduł prace B+R lub wdrożenie innowacji jest obligatoryjny.

Pozostałe moduły są fakultatywne. 

Możliwe jest wsparcie projektów linearnych, które umożliwiają

przeprowadzenie innowacyjnego przedsięwzięcia przez kolejne etapy

jego rozwoju, jak również projektów nielinearnych, w których

poszczególne moduły odpowiadają na zidentyfikowane potrzeby

przedsiębiorcy z obszaru B+R+I, lecz ich realizacja nie jest od siebie
uzależniona.



WDROŻENIE 
INNOWACJI





Moduł: B+R

W ramach tego modułu, Wnioskodawca będzie mógł uzyskać 

finansowanie na wszystkie lub wybrane elementy procesu badawczego 

– od badań przemysłowych, po prace rozwojowe, w tym na tworzenie 

demonstratora/prototypu oraz testowanie go (również z zaangażowaniem 

odbiorców ostatecznych).

Efektem modułu B+R powinno być opracowanie innowacyjnego 

rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. 

Wdrożenie może być dofinansowane w ramach tego samego projektu, 

w module „Wdrożenie innowacji” lub w całości z innych środków. 



Small mid-caps (małe spółki o średniej kapitalizacji) to podmioty zatrudniające 

nie więcej niż 499 pracowników, niebędące MŚP.

Wdrożenia mogą dotyczyć 
wyników prac B+R:



Moduł: Wdrożenie innowacji

Przykładowe koszty obejmują prace przedwdrożeniowe, uzyskanie

praw ochrony własności intelektualnej lub ich obronę, zakup maszyn

i innych elementów niezbędnych do wdrożenia wyników prac B+R

w działalności przedsiębiorstwa, w formie innowacyjnych rozwiązań,

spójnych z obszarami KIS (w tym m.in.: działania marketingowe,

pogłębione badania rynku etc.).



INFRASTRUKTURA 
B+R





Moduł: Infrastruktura B+R

W ramach tego modułu Wnioskodawca będzie mógł uzyskać

finansowanie kosztów inwestycji w aparaturę, sprzęt i inną

infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej na

rzecz tworzenia innowacyjnych produktów lub usług, spójnych

w szczególności z obszarami krajowych inteligentnych specjalizacji.

INFRASTRUKTURA 
B+R





Moduł: Kompetencje 

Wsparcie udzielane w tym module będzie umożliwiać doskonalenie

kompetencji pracowników i osób zarządzających (związanych z pracami

B+R) oraz zdobywanie przez nich nowych umiejętności i kwalifikacji,

rozumiane jako formalne potwierdzanie posiadanych kompetencji

i kwalifikacji, w szczególności z zakresu obszarów: prac B+R, inteligentnych

specjalizacji, transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0,

transferu technologii, zarządzania innowacjami, komercjalizacji wyników

prac B+R, kompetencji z zakresu internacjonalizacji, ochrony własności

przemysłowej, cyfryzacji, polityki klimatycznej, ekoprojektowania,

gospodarki o obiegu zamkniętym oraz gospodarki niskoemisyjnej.





Moduł: Zazielenienie przedsiębiorstw

Celem wsparcia oferowanego w ramach modułu będzie transformacja

przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz

gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli

biznesowych.

Realizacja modułu ma wpływać na zmianę myślenia przedsiębiorstw

o całości prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględnienia jej

aspektów środowiskowych i przestawieniu jej na model cyrkularny:

od wyboru kontrahentów i zasobów, przez projektowanie produktów

i usług, aż po zrównoważoną produkcję i zarządzanie odpadami oraz

cyklem życia produktów.





Moduł: Cyfryzacja

Wsparcie w tym module przeznaczone będzie na finansowanie

inwestycji związanych z zastosowaniem w przedsiębiorstwie rozwiązań

zmierzających do cyfryzacji: produkcji, procesów, produktów, usług

oraz modelu biznesowego.

Wsparcie przeznaczone będzie również na podniesienie poziomu

cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwach.







FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
DLA KUJAW I POMORZA 

2021-2027

Priorytet 1 
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA RZECZ WZROSTU 
INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI REGIONU”



FEKP jako następca RPO WK-P przewiduje kontynuacje 

działań i projektów, które sprawdziły się i cieszyły zainteresowaniem 

wśród przedsiębiorców, w tym:

- Fundusz Badań i Wdrożeń (realizacja prac B+R własnych 

lub  zleconych na zewnątrz do jednostek naukowych)

- Fundusz Eksportowy (internacjonalizacja)

- Regionalny Fundusz Szkoleniowy (usługi rozwojowe: szkolenia, 

doradztwo)



CEL SZCZEGOŁOWY 1

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych 

oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

CEL SZCZEGÓŁOWY 2 

Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, 

organizacji badawczych i instytucji publicznych

CEL SZCZEGÓŁOWY 3 

Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP 

oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje 

produkcyjne 

Priorytet 1 
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA RZECZ WZROSTU 
INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI REGIONU”



Cel wsparcia: 

Wzmacnianie potencjału badawczego i innowacyjnego 

oraz wykorzystywanie i rozwój zaawansowanych technologii, 

prowadzące do przyspieszenia procesu transformacji gospodarki

województwa oraz wzrostu konkurencyjności regionalnych 

przedsiębiorstw.

Planowane rodzaje działań:

1) tworzenie i rozwój zaplecza B+R w przedsiębiorstwach;

2) prace B+R realizowane przez przedsiębiorstwa mające na celu 

opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też 

wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, 

procesów, wdrożenie wyników prac B+R oraz innowacji przez 

przedsiębiorstwa;

CEL SZCZEGOŁOWY 1

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych 

oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii



Planowane rodzaje działań:

3) zakup prac B+R w organizacjach prowadzących badania 

i upowszechniających wiedzę przez przedsiębiorstwa.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja 

wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie wyników prac B+R 

we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie 

licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania 

do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

CEL SZCZEGOŁOWY 1

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych 

oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii



Cel wsparcia:

Wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia dotyczące rozwoju 

systemu nowych lub znacząco ulepszonych e-usług w zakresie 

e-kultury, e-usług publicznych oraz e-zdrowia, co wpłynie na poprawę 

stanu rozwoju technologii informacyjnych w systemie społeczno-

gospodarczym województwa i przyczyni się do inteligentnej

i innowacyjnej transformacji. 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2 

Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, 

organizacji badawczych i instytucji publicznych



Cel wsparcia:

Wzmocnienie produktywności MŚP poprzez wsparcie infrastruktury 

biznesowej, w tym powstawania i rozwoju inkubatorów 

przedsiębiorczości, platform współpracy oraz rozwoju ośrodków

wspierających przedsiębiorczość (wsparta zostanie oferta doradztwa 

w zakresie usług rozwoju biznesu, w tym usług proinnowacyjnych).

Wzmocnienie innowacyjności MŚP będzie następować poprzez 

umożliwienie wdrażania innowacji i wyników prac B+R przez 

MŚP (bez poprzedzającego etapu prac B+R lub stanowiące 

kontynuację wcześniej przeprowadzonych prac B+R).

CEL SZCZEGÓŁOWY 3 

Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP 

oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje 

produkcyjne 



Cel wsparcia:

Działania na rzecz internacjonalizacji MŚP. 

Finansowaniem zostanie objęte m.in.:

- doradztwo w zakresie opracowania strategii internacjonalizacji,

- udział MŚP w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych,

- wsparcie dla promocji lub certyfikacji produktu w związku z wejściem   

na nowy rynek zbytu. 

CEL SZCZEGÓŁOWY 3 

Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP 

oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje 

produkcyjne 



Projekt strategiczny, którego misją jest realizacja na rzecz 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadań polegających na 

wspieraniu rozwoju nauki, współpracy między sferą nauki 

i gospodarki oraz na popieraniu postępu technologicznego 

i innowacji w regionie kujawsko-pomorskim.

Dla osiągnięcia ww. celu KPCNT realizuje powierzone jej zadania, 

w szczególności poprzez poniższe działania:

- aktywizację i wspieranie innowacyjności, a także komercjalizację   

wyników badań naukowych w regionie kujawsko-pomorskim;

- realizację prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych;



- wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych pomiędzy  

przedsiębiorcami i uczelniami;

- wspieranie transferu innowacji z uczelni i jednostek badawczo-

rozwojowych do przedsiębiorstw;

- monitorowanie trendów rozwojowych w zakresie inteligentnych  

specjalizacji oraz wdrażanie rozwiązań mających na celu 

pobudzenie przedsiębiorstw oraz instytucji naukowo badawczych 

do działania w ich obszarze.



RADOSŁAW OSTRÓWKA

Konsultant

E ostrowka@pracodawcy.info.pl

T 52 524-09-20  wew. 26 
M 693565690

Biuro:  ul. Gdańska 141/3
85-022 Bydgoszcz

www.pracodawcy.info.pl

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

mailto:ostrowka@pracodawcy.info.pl

