
 
Granty na Eurogranty  

https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/nawigator-finansowy/granty-na-eurogranty/ 

Przedmiot wsparcia:  

Konkurs jest przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do 

realizacji w ramach takich Programów UE, jak Kreatywna Europa, LIFE oraz inne przedsięwzięcia 

unijne zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, np. Horyzont Europa i Single Market 

Programme.  

W ramach projektu można sfinansować koszty:  

• • usługi doradczej w celu przygotowania projektu,  

• • opracowania studium wykonalności,  

• • organizacji spotkań, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz podróży 

służbowych,  

• • przygotowania i ewentualnej korekty wniosku o Eurogrant, w tym koszty wynagrodzeń 

pracowników w części, w jakiej są one bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu,  

• • prezentacji wniosku o Eurogrant przed komisją oceny,  

• • tłumaczenia dokumentacji przedkładanej organizatorowi konkursu.  

 

Kto może aplikować:  

Pieniądze mogą dostać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub oddziałem w Polsce i 

planują złożyć wniosek w ramach konkursów realizowanych w Programach UE w charakterze: 

projektodawcy, lub koordynatora/członka konsorcjum.  

Sposób finansowania:  

Maksymalny poziom dofinansowania: indywidualne przedsiębiorstwa: 280 060 złotych, podmioty 

zbiorowe (konsorcja): 239 310 złotych.  

Maksymalna intensywność wsparcia: 100%.  

Terminy:  

Wnioski można składać od 11 sierpnia 2022 r.  

Organizator:  

PARP  

https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/nawigator-finansowy/granty-na-eurogranty/


 
Infostrateg  

https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/nawigator-finansowy/infostrateg-3/ 

Przedmiot wsparcia:  

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju polskiego potencjału w dziedzinie sztucznej inteligencji (SI) 

poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących algorytmy AI i blockchain, mających bezpośrednie 

zastosowanie w praktyce.  

Zakres przedmiotowy konkurs obejmuje cztery tematy:  

• • inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy,  

• • inteligentna maszyna do zbierania jabłek,  

• • inteligentny dyspozytor korespondencji,  

• • asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej (Urząd Gminy, Urząd Stanu 

Cywilnego oraz Urząd Skarbowy).  

 

Kto może aplikować:  

W konkursie mogą brać udział przedsiębiorstwa, jednostki naukowe zarejestrowane i prowadzące 

działalność na terytorium Polski oraz ich konsorcja. Liderem konsorcjum jest podmiot realizujący 

wdrożenie wyników projektu.  

Na co można przeznaczyć pieniądze:  

Pieniądze można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, przemysłowych, 

eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych. Projekt musi obejmować 

wykonanie eksperymentalnych prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych (realizacja badań 

podstawowych lub badań przemysłowych nie jest niezbędna).  

Sposób finansowania:  

Dofinansowanie może wynosić: od 3 do 20 milionów złotych.  

Procentowy poziom dofinansowania, zależny od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju 

prowadzonych prac, wynosi do 25% do 100%.  

Terminy:  

Wnioski można składać do 18 sierpnia 2022 r.  

Maksymalny czas realizacji projektu to 36 miesięcy.  

https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/nawigator-finansowy/infostrateg-3/


 
Dodatkowe informacje:  

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI  

Realizacja projektu powinna obejmować 3 fazy:  

• • faza I: zadania o charakterze badań podstawowych lub przemysłowych lub 

eksperymentalnych prac rozwojowych,  

• • faza II: zadania o charakterze badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac 

rozwojowych,  

• • faza III: zadania o charakterze badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac 

rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych.  

 

Organizator:  

NCBiR  

  



 
Eureka  

https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/nawigator-finansowy/eureka-2/ 

Przedmiot wsparcia:  

Celem konkursu jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu 

europejskiego. Zgłaszane projekty muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub 

znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi. 

Konkurs jest realizowany w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej – Eureka.  

Projekty powinny dotyczyć badań przemysłowych oraz prac rozwojowych oraz przewidywać 

opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi.  

Zakres tematyczny nie został określony.  

Kto może aplikować:  

W konkursie mogą brać udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa; grupy podmiotów z MŚP jako 

liderem, z udziałem uczelni/jednostki naukowej i/lub dużego przedsiębiorcy. Projekty będą 

realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. Lista 

państw członkowskich.  

Każdy z partnerów konsorcjum międzynarodowego ubiega się dofinansowanie projektu w swoim 

kraju i składa wniosek o dofinansowanie zgodnie z krajową procedurą.  

Sposób finansowania:  

• • maksymalny poziom dofinansowania dla podmiotów indywidualnych – 750 000 PLN,  

• • maksymalny poziom dofinansowania dla podmiotów zbiorowych – 1 500 000 PLN,  

 

Intensywność wsparcia jest uzależniona od rodzaju prac przewidzianych w projekcie 40%-80%.  

Terminy:  

Wnioski można składać do 7 października 2022 r. Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 36 

miesięcy.  

Dodatkowe informacje:  

Wnioski w formie elektronicznej należy składać na adres eureka@ncbr.gov.pl. Dodatkowo 

wnioskodawca wraz z liderem/partnerami konsorcjum międzynarodowego wypełnia elektronicznie w 

języku angielskim EUREKA Project Form na platformie https://eureka.smartsimple.ie. 

Organizator:  

NCBiR 

https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/nawigator-finansowy/eureka-2/
https://eureka.smartsimple.ie/

