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ŚCIEŻKA SMART  – OGÓLNE INFORMACJE  

 

JAKIE PROJEKTY MOGĄ ZOSTAĆ OBJĘTE DOTACJĄ? 

 

Dotacja przeznaczona jest na kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw MŚP, w szczególności 

wzmacnianie zdolności badawczo–rozwojowych i wdrażania innowacji opartych na wynikach 

prac B+R.  

 

Ponadto możliwe jest wsparcie zielonej i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, promocji 

zagranicznej produktów (towarów i usług), ochrony własności przemysłowej i podnoszenie 

kompetencji pracowników.  

 

Ścieżka SMART to jeden projekt, który może składać się z maksymalnie 7 modułów.  

 

Projekt obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów tj. prowadzenie 

prac badawczo rozwojowych (moduł B+R) lub wdrożenie wyników prac badawczo 

rozwojowych (moduł wdrożenie innowacji).  

 

Pozostałe moduły tj. Infrastruktura B+R, Cyfryzacja, Zazielenienie przedsiębiorstw, 

Kompetencje, Internacjonalizacja mają charakter fakultatywny.  

 

Realizacja modułów może być ze sobą powiązana lub mogą być realizowane niezależnie. 

 

O dotację mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

Na co można otrzymać dofinansowanie: 

 

 prowadzenie prac B+R wraz kosztami personelu i infrastruktury badawczej,  

 maszyny i urządzenia,  

 materiały i roboty budowlane  

 wartości niematerialne i prawne,  

 nieruchomości,  

 usługi doradcze, w tym wspierające innowacyjność,  

 inwestycje związane z ochroną środowiska,  

 szkolenia,  

 promocja produktów za granicą,  

 ochrona praw własności przemysłowej. 



ŚCIEŻKA SMART         Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki    

PM DORADZTWO GOSPODARCZE                  dotacje   |   doradztwo    |   szkolenia   |   sukcesja  3

  

 

Wsparcie może być udzielone na realizację kompleksowych projektów obejmujących 

prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wdrożenie wyników przeprowadzonych badań, 

rozbudowę infrastruktury badawczej, transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa oraz 

internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr. 

 

Projekty linearne i projekty nielinearne 

 

Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć działań połączonych (tzw. projekty linearne), gdzie 

np. wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych jest kontynuacją zaplanowanych we 

wniosku działań badawczo-rozwojowych, lub może dotyczyć różnych niepowiązanych ze 

sobą bezpośrednio przedsięwzięć tj. prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożenia wyników 

innych (zrealizowanych wcześniej i już zakończonych) prac badawczo rozwojowych (tzw. 

projekty nielinearne).  

 

Projekt linearny może również oznaczać powiązania logiczne między modułami 

obowiązkowymi i fakultatywnymi (np. cyfryzację przedsiębiorstwa będącą wynikiem 

prowadzonych prac B+R lub internacjonalizację produktów, które zostały wprowadzone na 

rynek w module „wdrożenie innowacji”). 

 

 

 

 

TERMIN KONKURSU  

 

 

Nabór wniosków trwa od 21 lutego 2023 r. do 12 kwietnia 2023 r. (do godz. 16.00.) 

 

Alokacja w naborze: 4 450 mln zł 

 

Kolejny nabór planowany na okres od 13 kwietnia 2023 r. do 15 czerwca 2023 r., z alokacją 

850 mln zł, jednak będzie on ogłoszony oddzielnie (aktualne ogłoszenie go nie dotyczy) - 

stąd mogą nastąpić różnice w dokumentacji i zasadach aplikacji. 
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ZAŁOŻENIA FINANSOWE 

Poziom dofinansowania: 

Do 80% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji 

inwestycji: 

 do 80% kosztów badań przemysłowych 

 do 60% kosztów prac rozwojowych 

 do 70% kosztów nabycia/leasingu środków trwałych (w tym nieruchomości), 

materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

 do 50% kosztów zakupu usług doradczych 

 do 50% kosztów zakupu usług wspierających innowacyjność 

 do 100% kosztów ustanowienia zabezpieczenia umowy o dofinansowanie 

 do 80% kosztów inwestycji i usług związane z ochroną środowiska 

 do 70% kosztów szkoleń 

 do 50% kosztów udziału w imprezach targowych oraz misjach gospodarczych 

 do 50% kosztów ochrony/obrony praw własności przemysłowej 

 

Nie ma przewidzianych minimalnych i maksymalnych wartości kosztów kwalifikowanych 

projektów. 

 
 

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ W PROJEKCIE? 

Poniżej przedstawiamy koszty, które można kwalifikować w ramach poszczególnych 

modułów. 

 

MODUŁY OBLIGATORYJNE – jeden z nich musi obejmować projekt 

 

MODUŁ B+R 

 

W ramach modułu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację prac B+R w celu 

doprowadzenia do opracowania innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym 
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dotyczącej funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług. 

 

Kategorie wydatków – moduł B+R: 

 

 wynagrodzenie personelu badawczo-rozwojowego, 

 zakup usług zewnętrznych (podwykonawstwo dotyczące badań i usług doradczych 

związane z projektem), 

 koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz amortyzacji budynków, 

 koszty dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów, 

 nabycie wartości niematerialnych i prawnych, 

 koszty operacyjne oraz zakup materiałów i środków eksploatacyjnych związanych 

bezpośrednio z pracami B+R, 

 koszty pośrednie (ogólne) - rozliczane metodą ryczałtową, stanowią 25% 

kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich dotyczących modułu B+R z wyjątkiem 

kosztów usług zewnętrznych (podwykonawstwo). 

 

MODUŁ WDROŻENIE INNOWACJI 

 

W ramach modułu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na wdrożenie w działalności 

przedsiębiorstwa wyników prac B+R w formie innowacyjnych produktów lub procesów 

biznesowych dotyczących funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów 

lub usług. 

 

Kategorie wydatków – moduł wdrożenie innowacji: 

 

 zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych, 

 zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości, 

 nabycie robót i materiałów budowlanych, 

 nabycie wartości niematerialnych i prawnych, 

 zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji, 

 zakup usług doradczych, 

 koszty związane z ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia umowy  

o dofinansowanie. 

 

MODUŁY FAKULTATYWNE – do wyboru  

 

MODUŁ INFRASTRUKTURA B+R 

 

W ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na inwestycję w infrastrukturę B+R 
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niezbędną do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów 

(wyrobów lub usług) lub procesów biznesowych dotyczących funkcji działalności 

przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług 

 

Kategorie wydatków – moduł infrastruktura B+R 

 

 zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych, 

 zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości, 

 nabycie robót i materiałów budowlanych, 

 nabycie wartości niematerialnych i prawnych. 

 

MODUŁ CYFRYZACJA 

 

W ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację inwestycji związanych 

z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie zmierzających do cyfryzacji 

produkcji, procesów w przedsiębiorstwie, jak i cyfryzacji produktów, usług, modelu 

biznesowego oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa. 

 

Kategorie wydatków – moduł cyfryzacja 

 

 zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych, 

 zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości, 

 nabycie robót i materiałów budowlanych, 

 nabycie wartości niematerialnych i prawnych, 

 zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji, 

 zakup usług doradczych. 

 

 

 

MODUŁ ZAZIELENIENIE PRZEDSIĘBIORSTW 

 

W ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na transformację przedsiębiorstwa 

w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz go-spodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój 

nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych 

 

Kategorie wydatków – moduł zazielenienie przedsiębiorstw 

 

 zakup gruntów oraz nieruchomości zabudowanych, 

 zakup środków trwałych innych niż nieruchomości, 

 nabycie robót i materiałów budowlanych, 
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 nabycie wartości niematerialnych i prawnych, 

 zakup usług doradczych (m. in. weryfikacja technologii środowiskowych, 

środowiskowa ocena cyklu życia), 

 zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji, 

 koszty dostosowania do surowszych lub przyszłych norm środowiskowych, 

 zwiększenie efektywności energetycznej w procesów, 

 inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji, 

 propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, 

 wprowadzenie efektywnej gospodarki odpadami. 

 

MODUŁ INTERNACJONALIZACJA 

 

W ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na promocję zagraniczną 

produktów (wyrobów lub usług) pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów 

będących własnością przedsiębiorcy lub planowanych do opracowania/wdrożenia w ramach 

Projektu lub uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub ich obronę w przypadku ich 

naruszenia. 

 

Kategorie wydatków – moduł internacjonalizacja 

 

 koszty udziału w targach lub imprezach targowo-konferencyjnych (np. koszty 

organizacji stoiska, transportu, podróży służbowych pracowników), 

 koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w zagranicznych misjach 

gospodarczych (np. transport, noclegi, diety), 

 usługi zewnętrzne związane z udziałem w targach, zagranicznych misjach 

gospodarczych oraz przyjazdowych misji gospodarczych o randze międzynarodowej, 

 usługi i opłaty związane z ochroną (oraz obroną) praw własności przemysłowej. 

 

 

MODUŁ KOMPETENCJE 

 

W ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na doskonalenie kompetencji 

pracowników i osób zarządzających w zakresie realizowanego Projektu, zdobywanie przez 

nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji. 

 

Kategorie wydatków – moduł kompetencje 

 

 zakup usług szkoleniowych w kraju i za granicą, 

 koszty podróży i zakwaterowania związane ze szkoleniem. 
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PROCES OCENY PROJEKTÓW  

 

 OCENA PROJEKTÓW 

 

 Ocena projektu jest jednoetapowa. Ocena dokonywana jest przez ekspertów, którzy 

wchodzą w skład komisji oceny. Ocena dokonywana jest na podstawie informacji 

zawartych we wniosku oraz informacji lub dokumentów, do wezwania których 

wnioskodawca może zostać zobligowany przez PARP, a także informacji udzielanych 

przez wnioskodawcę podczas posiedzenia panelu komisji. 

 
 Elementem oceny jest panel ekspertów, o którym wnioskodawca będzie 

poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na co najmniej 5 dni 

kalendarzowych przed planowanym posiedzeniem. Panel odbywa się w formie 

wideokonferencji. 

 

 Przewidywany termin zatwierdzenia wyników oceny projektów wynosi 100 dni od 

zakończenia naboru (czyli od 12 kwietnia 2023) 

 

 

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW 

 

Wnioski oceniane są zgodnie z kryteriami obligatoryjnymi i rankingującymi. Każde kryterium 

obligatoryjne jest oceniane w sposób TAK/NIE. Każde kryterium rankingujące jest oceniane w 

sposób punktowany. W ramach kryteriów rankingujących projekt może uzyskać maksymalnie 

25 pkt. O pozycji projektu na liście rankingowej decyduje liczba punktów otrzymanych  

w wyniku oceny kryteriów rankingujących. 

 

Projekt może zostać wybrany do dofinansowania, jeśli w każdym z kryteriów obligatoryjnych 

wspólnych dla Projektu oraz w każdym z kryteriów obligatoryjnych dla danego modułu 

otrzyma ocenę „TAK”. 
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KRYTERIA OBLIGATORYJNE WSPÓLNE DLA PROJEKTU (OCENA TAK/NIE)  

1 Kwalifikowalność wnioskodawcy  

2 Projekt spełnia efekt zachęty  

3 Spójność projektu  

4 Zdolność wnioskodawcy do finansowej realizacji projektu  

5 Projekt spełnia horyzontalne zasady równości szans i niedyskryminacji  

6 Projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju  

7 Współpraca przedsiębiorców innych niż MŚP (dotyczy tylko dużych przedsiębiorstw)  

8 Projekt obejmuje moduł obligatoryjny  

9 Zgodność z zakresem naboru (dot. naborów dedykowanych) 

 

KRYTERIA OBLIGATORYJNE DLA POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW (OCENA TAK/NIE) 

 Moduł B+R  Wdrożenie 
innowacji  

Infrastruktura 
B+R  

Cyfryzacja  Zazielenienie 
przedsiębiorstw  

Kompetencje  Internacjonali
zacja  

1
  

Istota modułu  Istota modułu  Istota modułu  Istota modułu  Istota modułu  Istota modułu  Istota modułu  

2
  

Budżet modułu  Budżet modułu  Budżet modułu  Budżet modułu  Budżet modułu  Budżet modułu  Budżet modułu  

3
  

Wskaźniki 
modułu  

Wskaźniki 
modułu  

Wskaźniki 
modułu  

Wskaźniki 
modułu  

Wskaźniki modułu  Wskaźniki 
modułu  

Wskaźniki 
modułu  

4
  

Potencjał do 
realizacji 
modułu  

Potencjał do 
realizacji 
modułu  

Potencjał do 
realizacji 
modułu  

Potencjał do 
realizacji 
modułu  

Potencjał do 
realizacji modułu  

-  -  

5
  

Potencjał do 
wdrożenia 
wyników 
modułu  

-  -  -  -  -  -  

6
  

Zgodność z KIS  Zgodność z KIS  Zgodność z KIS  Zgodność z KIS  Zgodność z KIS  Zgodność z KIS  Zgodność z KIS  

7
  

Moduł nie 
dotyczy 
działalności 
wykluczonych 
ze wsparcia 

Moduł nie 
dotyczy 
działalności 
wykluczonych 
ze wsparcia 

Moduł nie 
dotyczy 
działalności  
wykluczonych 
ze wsparcia 

Moduł nie 
dotyczy 
działalności 
wykluczonych 
ze wsparcia  

Moduł nie dotyczy 
działalności 
wykluczonych ze 
wsparcia 

Moduł nie 
dotyczy 
działalności 
wykluczonych 
ze wsparcia 

Moduł nie 
dotyczy 
działalności 
wykluczonych 
ze wsparcia 

8 
Zgodność z 
przepisami 
dotyczącymi 
pomocy 
publicznej  

Zgodność z 
przepisami 
dotyczącymi 
pomocy 
publicznej  

Zgodność z 
przepisami 
dotyczącymi 
pomocy 
publicznej  

Zgodność z 
przepisami 
dotyczącymi 
pomocy 
publicznej  

Zgodność z 
przepisami 
dotyczącymi 
pomocy 
publicznej  

Zgodność z 
przepisami 
dotyczącymi 
pomocy 
publicznej  

Zgodność z 
przepisami 
dotyczącymi 
pomocy 
publicznej  

 

KRYTERIA RANKINGUJĄCE WSPÓLNE DLA PROJEKTU (PUNKTOWANE) 

1
  

Innowacja w skali minimum krajowej jest efektem wyników prac B+R 

✓ 1 pkt – w projekcie występuje co najmniej jedna innowacja na poziomie minimum krajowym i 
jest ona efektem zakupionych wyników prac B+R, 

✓ 2 pkt – w projekcie występuje co najmniej jedna innowacja na poziomie minimum krajowym i 
jest ona efektem przeprowadzonych przez wnioskodawcę prac B+R poza projektem, 

✓ 3 pkt - w projekcie występuje co najmniej jedna innowacja na poziomie minimum krajowym i 
jest ona efektem prac B+R planowanych do przeprowadzenia w ramach agendy badawczej w 
module Infrastruktura B+R, 

✓ 12 pkt – w projekcie występuje co najmniej jedna innowacja na poziomie minimum krajowym 

0/1/2/ 
3/12 
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i jest ona efektem prac B+R planowanych do realizacji w module B+R.  

2
  

Potencjał innowacji do transformacji rynku  

Ocenie podlega, czy występująca w projekcie innowacja ma potencjał do transformacji 
istniejącego rynku docelowego produktów (wyrobów lub usług) albo wykreowania nowego 
rynku. 

✓ 0 pkt – w proj. nie występuje ani jedna innowacja, z potencjałem do transformacji rynku lub 
do wykreowania nowego rynku, 

✓ 3 pkt – w proj. występuje co najmniej jedna innowacja, która ma potencjał do transformacji 
rynku, 

✓ 5 pkt – w proj. występuje co najmniej jedna innowacja, która ma potencjał do wykreowania 
nowego rynku. 

0/3/5 

3
  

Ekoinnowacja na poziomie kraju  

Ocenie podlega, czy innowacje stwarzają szanse dla przedsiębiorstw oraz przynoszą korzyści 
środowisku dzięki zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko lub ograniczaniu go, 
bądź też dzięki optymalizacji wykorzystania zasobów. 

✓ 0 – w projekcie nie występuje opracowanie ani wdrożenie ani jednej ekoinnowacji na 
poziomie kraju, 

✓ 1 – w projekcie występuje wdrożenie co najmniej jednej ekoinnowacji na poziomie kraju. 

✓ 2 – w module B+R występuje opracowanie ekoinnowacji na poziomie kraju. 

0/1/2 

4
  

Innowacja cyfrowa na poziomie kraju  

Ocenie podlega, czy projekt dotyczy innowacji cyfrowych 

✓ 0 pkt – w projekcie nie występuje opracowanie ani wdrożenie innowacji cyfrowej na poziomie 

kraju; 

✓ 1 pkt – w projekcie występuje wdrożenie innowacji cyfrowej na poziomie kraju; 

✓ 2 pkt – w module B+R występuje opracowanie innowacji cyfrowej na poziomie kraju. 

0/1/2 

5
  

Współpraca w związku z projektem  

Ocenie podlega, czy w trakcie realizacji projektu wnioskodawca będzie współpracował z 
organizacją badawczą lub organizacją pozarządową, a współpraca ta przyniesie wymierne 
korzyści wynikające z wybranej formy współpracy 

✓ 0 pkt – w projekcie wnioskodawca nie przewiduje współpracy z organizacją badawczą ani z 
organizacją pozarządową albo przewidywana współpraca nie przyniesie wymiernych korzyści 
albo zakres współpracy nie jest powiązany z zakresem zadań przewidzianych w projekcie, 

✓ 2 pkt – wnioskodawca przewiduje współpracę z organizacją badawczą lub z organizacją 
pozarządową, a współpraca ta przyniesie wymierne korzyści oraz zakres współpracy jest 
powiązany z zakresem zadań przewidzianych w projekcie. 

0/2 

6
  

Społeczne znaczenie innowacji  

Ocenie podlega, czy głównym przeznaczeniem innowacji jest pozytywne znaczenie dla: jakości 
życia społeczeństwa lub włączenia społecznego, w tym dostępności lub poziomu zdrowia, lub 
spowolnienia zmian klimatu 

✓ 0 pkt – innowacja nie ma pozytywnego wpływu na ww. aspekty, 

✓ 2 pkt – innowacja ma pozytywny wpływ na minimum jeden ww. aspekt. 

0/2 

 

KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE  

1  Innowacja w skali minimum krajowej jest efektem wyników prac B+R  

2  Potencjał innowacji do transformacji rynku  

3  Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego  

4  Stopa bezrobocia w powiecie, w którym zlokalizowany jest projekt  
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PROPONOWANY MODEL WSPÓŁPRACY   

 

 

 

 

  

Opłata cost 

fee 

Opłata success fee 

Możliwość 

wykupienia usługi 

rozliczenia projektu 

UZYSKANIE DOTACJI 

Przygotowanie i opracowanie dokumentacji do 

złożenia wniosku przez PMDG 
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ZAUFALI NAM 
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KONTAKT 

 

PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. 

 

adres:  ul. Szablowskiego 6 

  30 – 127 Kraków 

NIP:   683-17-81-842 

KRS:  0000028416 

telefon:  606 117 632 

787 916 472 

strona www: www.pmdg.pl 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do współpracy! 

 

 

 

 

http://www.pmdg.pl/
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