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Sieć otwartych innowacji to projekt unijny dedykowany budowaniu kultury 

otwartych innowacji. Jego celem jest wspieranie transakcji transferu 

technologii do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 

potwierdzonych Opinią o innowacyjności wydaną przez niezależną instytucję 

akredytowaną. Dofinansowaniu podlega zakup innowacyjnych rozwiązań, 

których dawcami mogą być podmioty z całego świata. W ramach projektu 

można uzyskać granty na usługi doradcze, w ramach których przedsiębiorcy 

otrzymują wsparcie merytoryczne oraz pomoc w przygotowaniu transakcji 

transferu technologii i wdrożeniu innowacyjnego rozwiązania oraz granty na 

transfer technologii zapewniające częściowy zwrot kosztów zakupu 

oprogramowania, licencji, patentu lub know-how rozwiązania, dzięki któremu 

przedsiębiorcy staną się bardziej konkurencyjni i zwiększają swoją 

produktywność. 

 

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się projekty polegające na 

wprowadzeniu (wdrożeniu) przez MŚP innowacji poprzez zakup i wdrożenie 

nowej technologii – w tym również wykorzystanie technologii cyfrowych. 

 

Projekt powinien wpływać korzystnie na zmianę funkcjonujących w 

przedsiębiorstwie procesów. Korzyści mogą się odnosić do samego 

przedsiębiorstwa, jego pracowników, odbiorców rynkowych (klientów, 

dostawców). Realizacja projektu może usprawnić lub uzupełnić już toczące się 

procesy lub spowodować zmianę modelu biznesowego/strategii 

przedsiębiorstwa. 

 

Wprowadzenie i wykorzystanie w przedsiębiorstwie technologii cyfrowych, 

powinno spowodować zmianę sposobu działania, procesów przedsiębiorstwa, 

dotyczących produkcji, świadczenia usług, organizacji lub dodatkowo zmianę 

produktów przedsiębiorstwa. 

 

✓ min. wartość dofinansowania projektu:  

150 tys. PLN  
✓ max. wartość dofinansowania projektu:  

200 tys. EUR 

 

✓ mikro, małe i średnie firmy 
 

✓ patenty, wzory użytkowe i przemysłowe lub ich zgłoszenia 

✓ prawa autorskie do oprogramowania (wykluczone m.in. 

oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne 

komputerów osobistych) 

✓ prawa do chronionych odmian roślin 

✓ topografia układów scalonych 

✓ know-how 

 

DLA KOGO? 

✓ mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) 

✓  zgrupowania i partnerstwa 
MŚP 

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 

PROJEKTU 

✓ mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) 

✓  zgrupowania i partnerstwa 
MŚP 

 

PREFEROWANE BRANŻE 

✓ mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) 

✓  zgrupowania i partnerstwa 
MŚP 

 

1) ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO 
2) BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, 

LEŚNO-DRZEWNA  I ŚRODOWISKOWA 
3) ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA 
4) GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – 

WODA, SUROWCE KOPALNE, ODPADY 
5) INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY 

PRZEMYSŁOWE  (W UJĘCIU 
HORYZONTALNYM) 

STOPIEŃ TRUDNOŚCI WNIOSKU 

✓ mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) 

✓  zgrupowania i partnerstwa 
MŚP 

 

DOSTĘPNOŚĆ ŚRODKÓW 

✓ mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) 

✓  zgrupowania i partnerstwa 
MŚP 

 

OBOWIĄZKOWA TEMATYKA PROJEKTU 

PRZYKŁADOWY KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH 

ogłoszenie 
konkursu:  

10 września 2021 
 

 

OPINIA O 

INNOWACYJNOŚCI 

✓ mikro, 
małe i 
średnie 
przedsiębi
orstwa 
(MŚP) 

✓  
zgrupowa
nia i 
partnerst
wa MŚP 

 

TAK NIE 

ZALICZKA NA POCZET 

PROJEKTU TAK NIE 

PONIESIENIE WYDATKÓW 

PRZED APLIKOWANIEM TAK NIE 

POIR 2.2 OTWARTE INNOWACJE – SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI 

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ NA ROZWÓJ 
SWOJEGO BIZNESU? 

NAPISZ LUB ZADZWOŃ 
DOTACJE@INSERVICES.PL 

TEL. 511 383 331 

 

złożenie dokumentacji: 
od 8 października 

do 15 grudnia 2021 
lub do wyczerpania alokacji 

 
 

 

Szacunkowy termin 
rozstrzygnięcia: 

I/II kwartał 2022 r. 

POZIOM DOTACJI 

✓ mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) 

✓  zgrupowania i partnerstwa 
MŚP 

 

KALENDARIUM 

DOTACJA DO USŁUG 

DORADCZYCH 
TAK NIE 

możliwość 
rozpoczęcia 
projektu: po 

złożeniu wniosku 

 

 

UWAGA: termin konkursu może ulec skróceniu 
średni czas przygotowania wniosku: 3-4 tygodnie 

do 70% 


