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DOTACJE UNIJNE W 2020 ROKU NA ROZWÓJ NOWYCH I
ULEPSZENIE OBECNIE OFEROWANYCH PRODUKTÓW.
W 2020 roku można skorzystać z kilku źródeł dofinansowania, w zależności od zakresu projektu i
regionu, z którego będzie aplikował o dotację przedsiębiorca.
Instytut Wzornictwa Przemysłowego zaprasza do współpracy przedsiębiorców zainteresowanych
pozyskaniem dotacji unijnych na rozwój nowych i ulepszenie obecnie oferowanych produktów.
W 2020 roku można skorzystać z kilku źródeł dofinansowania, w zależności od zakresu projektu i regionu, z którego
będzie aplikował o dotację przedsiębiorca. Zapraszamy do zapoznania się z listą programów, w których Instytut może
wesprzeć Państwa jako wykonawca działań doradczych i projektowych:
Do 28 maja 2020 r. trwa nabór wniosków w ramach poddziałania 2.3.2 PO IR Bonów na innowacje –
etap usługowy oraz w ramach Dostępności Plus. Zapraszamy do współpracy z Instytutem Wzornictwa
Przemysłowego w zakresie opracowania projektu wzorniczego obejmującego opracowanie cech technicznych,
użytkowych i estetycznych danego produktu. Więcej o konkursie znajdziecie Państwo na stronie:
projekt-wbz.com.pl/a/289,nabor-wnioskow-do-dzialania-2-3-2-poir
W lipcu 2020 r. rusza nabór wniosków do działania 2.3.5 PO IR Design dla przedsiębiorców Dostępność Plus. Instytut Wzornictwa Przemysłowego może wspomóc Państwa w zakresie przeprowadzenia
diagnozy przedsiębiorstwa (wstępnego audytu), projektowania innowacyjnych produktów i doradztwa w
obszarze efektywnego wykorzystania wzornictwa do budowania przewagi rynkowej firmy. Więcej informacji na
stronie po ogłoszeniu konkursu.
Informacja o poprzednim naborze znajduje się na stronie: projekt-wbz.com.pl/a/286,4-marca-2019-rozpoczalsie-nabor-wnioskow-do-poddzialania-2-3-5-poirW grudniu 2020 r. rusza nabór wniosków do działania 1.4 PO PW Wzór na konkurencję, w ramach
którego przedsiębiorcy z polski wschodniej mogą uzyskać dofinansowanie na przeprowadzenie audytu
wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej. Instytut posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu
audytów wzorniczych i opracowywaniu strategii wzorniczej.
Więcej o konkursie: projekt-wbz.com.pl/a/278,juz-wkrotce-kolejny-nabor-wnioskow-w-ramach-i-etapu-dzialania1-4-popw
Przedsiębiorcy z województwa małopolskiego mogą starać się o uzyskanie dofinansowania w ramach
dwóch konkursów:
Do 30 czerwca 2020 r. trwa nabór wniosków w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na
innowacje dla MŚP. Zapraszamy do współpracy z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego w zakresie
opracowania projektu wzorniczego obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych i
estetycznych danego produktu.
Więcej informacji o programie: projekt-wbz.com.pl/a/295,nabor-wnioskow-do-poddzialania-1-2-3Do 14 lipca 2020 r. trwa nabór wniosków w ramach Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczorozwojowe przedsiębiorstw, typ projektów B Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z
wdrożeniem. Instytut zaprasza do współpracy przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem
profesjonalnego wsparcia w procesie:
- pozyskania do współpracy projektanta wzornictwa przemysłowego, z doświadczeniem w
projektowaniu dla określonej branży i/lub technologii,
- przeprowadzenia procesu projektowego (prac rozwojowych), mającego na celu stworzenie

nowego produktu lub znaczącego ulepszenia istniejącego produktu, od etapu koncepcji do
prototypowania i przeprowadzenia badań funkcjonalnych na prototypach.
Więcej informacji o programie: projekt-wbz.com.pl/a/296,71-mln-na-b-r-dla-firm-z-wojewodztwamalopolskiego
Ponadto do dnia 9 listopada 2020 r. trwa nabór wniosków w ramach działania 1.1 Projekty
badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 1: Małe projekty B+R. dla przedsiębiorców z
województwa zachodniopomorskiego. Instytut zaprasza do współpracy przedsiębiorców zainteresowanych
pozyskaniem profesjonalnego wsparcia w procesie:
- pozyskania do współpracy projektanta wzornictwa przemysłowego, z doświadczeniem w projektowaniu dla
określonej branży i/lub technologii,
- przeprowadzenia procesu projektowego (prac rozwojowych), mającego na celu stworzenie nowego produktu lub
znaczącego ulepszenia istniejącego produktu, od etapu koncepcji do prototypowania i przeprowadzenia badań
funkcjonalnych na prototypach.
Więcej o konkursie: rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/11-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-1-projektumale-projekty-br
Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Instytutu, którzy pomogą ocenić, czy dany pomysł na projekt ma szansę na
uzyskanie dofinansowania oraz z którego programu, a także przedstawią ofertę Instytutu na współpracę w wybranym
zakresie.
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