Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
na 2020 rok1
(wersja nr IV z 31 marca 2020 r.)

Numer i nazwa
Działania/Poddziałania

Planowany termin naborów

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna
kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach
konkursu (w zł)

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

NCBR
www.ncbr.gov.pl

Termin konkursu
zatwierdzony w
wersji
harmonogramu
na 2019 r.

Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.1
Badania przemysłowe i
prace rozwojowe
realizowane przez
przedsiębiorstwa

Konkurs
przeznaczony dla
Wsparcie badań
przedsiębiorców
przemysłowych
(MŚP, duże) oraz
ogłoszenie konkursu
i eksperymentalnych
konsorcjów
8 listopada 2019 r.
prac rozwojowych
(także z udziałem
rozpoczęcie naboru wniosków
lub eksperymentalnych
jednostek
9 grudnia 2019 r.
prac rozwojowych
naukowych)
zakończenie naboru wniosków
realizowanych przez
Ścieżka
30 kwietnia 2020 r.
przedsiębiorców i
tematyczna:
konsorcja
URZĄDZENIA
GRZEWCZE

200 mln

1

Jednocześnie Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.) dopuszcza się możliwość aktualizacji harmonogramu z zastrzeżeniem, że aktualizacja nie może dotyczyć naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie
dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji.
Dokumenty programowe opublikowane są na stronie Instytucji Zarządzającej (www.poir.gov.pl).

1

ogłoszenie konkursu
10 października 2019 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
14 listopada 2019 r.
zakończenie naboru wniosków
14 stycznia 2020 r.

Konkurs
przeznaczony dla
przedsiębiorców
(MŚP, duże) oraz
konsorcjów
(także z udziałem
jednostek
naukowych)
Ścieżka
tematyczna:
INNOWACYJNE
NAWOZY
PRZYJAZNE DLA
ŚRODOWISKA

200 mln

Termin konkursu
zatwierdzony w
wersji
harmonogramu
na 2019 r.

2

ogłoszenie konkursu
7 stycznia 2020 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
7 lutego 2020 r.
zakończenie naboru wniosków
18 czerwca 2020 r.

Konkurs
przeznaczony dla
przedsiębiorców
(MŚP, duże) oraz
konsorcjów
(także z udziałem
jednostek
naukowych)

1200 mln

Konkurs
podzielony na
rundy: 2 rundy
(trwające łącznie
od 7.02 do
20.04.2020 r.)
skierowane tylko
do dużych
przedsiębiorców i
konsorcjów (także
z udziałem MŚP i
jednostek
naukowych) oraz
2 rundy (trwające
łącznie od 21.04
do 18.06.2020 r.)
skierowane tylko
do MŚP oraz ich
konsorcjów (także
z udziałem
jednostek
naukowych).
Konkurs dla
regionów słabiej
rozwiniętych.

ogłoszenie konkursu
9 marca 2020 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
9 kwietnia 2020 r.
zakończenie naboru wniosków
14 maja 2020 r.

Konkurs „Szybka
ścieżka dla
Mazowsza”
przeznaczony dla
przedsiębiorców
(MŚP, duże) oraz
konsorcjów
(także z udziałem
jednostek
naukowych)

500 mln

Konkurs dla
regionów lepiej i
słabiej
rozwiniętych.

3

ogłoszenie konkursu
31 marca 2020 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
30 kwietnia 2020 r.
zakończenie naboru wniosków
10 lipca 2020 r.

ogłoszenie konkursu
1 lipca 2020 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
3 sierpnia 2020 r.
zakończenie naboru wniosków
14 września 2020 r.

Konkurs
przeznaczony dla
przedsiębiorców
(MŚP, duże) oraz
konsorcjów
(także z udziałem
jednostek
naukowych)

200 mln

Konkurs dla
regionów słabiej
rozwiniętych

Ścieżka
tematyczna: OZE
w transporcie

Konkurs
przeznaczony dla
przedsiębiorców
(MŚP i duże) oraz
konsorcjów
(także z udziałem
jednostek
naukowych)

Wartość
alokacji na
konkurs
zostanie
określona w
późniejszym
terminie.

Konkurs
podzielony na
rundy: 1 runda
(termin: 321.08.2020 r.)
skierowana tylko
do dużych
przedsiębiorców i
konsorcjów (także
z udziałem MŚP i
jednostek
naukowych) oraz
1 runda (termin:
22.08-14.09.2020
r.) skierowana
tylko do MŚP
oraz ich
konsorcjów (także
z udziałem
jednostek
naukowych).
Konkurs dla
regionów słabiej
rozwiniętych.

4

Poddziałanie 1.1.2
Prace B+R związane z
wytworzeniem instalacji
pilotażowej/demonstracyjnej

Konkurs
podzielony na
rundy

ogłoszenie konkursu
14 stycznia 2020 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
14 lutego 2020 r.
zakończenie naboru wniosków
30 września 2020 r.

Konkurs
przeznaczony dla
MŚP
posiadających
certyfikat Seal of
Excellence

ogłoszenie konkursu
6 kwietnia 2020 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
6 maja 2020 r.
zakończenie naboru wniosków
31 grudnia 2020 r.

Konkurs „Szybka
Ścieżka –
KORONAWIRUSY
” przeznaczony
dla
przedsiębiorców
(MŚP i duże) oraz
konsorcjów
(także z udzielam
jednostek
naukowych)

200 mln

Konkurs dla
regionów lepiej i
słabiej
rozwiniętych

-

-

-

Nowe konkursy nie będą
ogłaszane

Wsparcie
eksperymentalnych
prac rozwojowych
związanych z
tworzeniem linii
pilotażowej.

50 mln

Konkurs dla
regionów słabiej
rozwiniętych

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R

Działanie 1.2
Sektorowe programy B+R

ogłoszenie konkursu
15 listopada 2019 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
16 grudnia 2019 r.
zakończenie naboru wniosków
17 kwietnia 2020 r.

Programy sektorowe
służą realizacji dużych
przedsięwzięć B+R,
istotnych dla rozwoju
poszczególnych
branż/sektorów

GameINN
(regiony słabiej
rozwinięte)

100 mln

NCBR
www.ncbr.gov.pl

Termin konkursu
zatwierdzony w
wersji
harmonogramu
na 2019 r.

5

Nowe konkursy nie będą
ogłaszane

gospodarki. Mogą
służyć wyłanianiu
inteligentnych
specjalizacji, zgodnie z
koncepcją
przedsiębiorczego
odkrywania.

-

-

-

Działanie 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych
Poddziałanie 1.3.1
Wsparcie projektów
badawczo- rozwojowych w
fazie preseed przez
fundusze typu proof of
concept - BRIdge Alfa

Nowe konkursy nie będą
ogłaszane

Poddziałanie 1.3.2
Publiczno-prywatne
wsparcie prowadzenia prac
badawczo-rozwojowych z
udziałem funduszy
kapitałowych - BRIdge VC

Wsparcie mikro- i małych przedsiębiorców
przyjmujących postać funduszy typu proof of
concept - Funduszy BRIdge Alfa, których
zadaniem jest weryfikacja i walidacja
projektów B+R w fazie PoP a następnie
tworzenie na ich bazie spółek spin-off oraz
prowadzenie fazy PoC.

-

NCBR
www.ncbr.gov.pl

-

Instrument Finansowy

Priorytet II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Działanie 2.1
Wsparcie inwestycji w
infrastrukturę B+R
przedsiębiorstw

ogłoszenie konkursu
2 marca 2020 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
14 kwietnia 2020 r.
zakończenie naboru wniosków
11 maja 2020 r.

W ramach działania przewidziane jest
wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów
badawczo-rozwojowych przedsiębiorców.

350 mln

MFiPR
www.mfipr.gov.p
l

-

Działanie 2.2 Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii
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Działanie 2.2
Otwarte innowacje wspieranie transferu
technologii

Projekt Pozakonkursowy

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.1
Proinnowacyjne usługi IOB
dla MŚP

Brak konkursu w 2020 r.

Wsparcie udzielane jest MŚP w celu
zwiększenia dostępności specjalistycznych,
wysokiej jakości proinnowacyjnych usług,
powiązanych z krajowymi inteligentnymi
specjalizacjami świadczonymi przez
akredytowane Ośrodki Innowacji.
Dodatkowo wsparcie może obejmować
realizację inwestycji początkowej związanej
z wdrożeniem innowacji technologicznej,
której dotyczy usługa proinnowacyjna.

-

PARP
www.parp.gov.pl

7

ogłoszenie konkursu
18 lutego 2019 r.
Poddziałanie 2.3.2
rozpoczęcie naboru wniosków
Bony na innowacje dla MŚP
20 marca 2019 r.
zakończenie naboru wniosków
28 maja 2020 r.

Wsparcie udzielane na finansowanie usług
dla MŚP realizowanych przez jednostki
naukowe, przyczyniających się do rozwoju
ich produktów (wyrobów i usług).
Dodatkowo wsparcie może obejmować
realizację inwestycji początkowej związanej
z wdrożeniem innowacji technologicznej
(produktowej lub procesowej), będącej
przedmiotem usługi zleconej jednostce
naukowej w ramach poddziałania 2.3.2
(komponent inwestycyjny).

50 mln

Termin konkursu
zatwierdzony w
wersji
harmonogramu
na 2019 r.
Przedłużenie
zakończenia
naboru wniosków
z 28 listopada
2019 r. do 28
maja 2020 r.
Konkurs
podzielony na
rundy.
Konkurs w
ramach
komponentu
usługowego.

8

ogłoszenie konkursu
18 lutego 2019 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
20 marca 2019 r.
zakończenie naboru wniosków
28 maja 2020 r.

Termin konkursu
zatwierdzony w
wersji
harmonogramu
na 2019 r.
Przedłużenie
zakończenia
naboru wniosków
z 28 listopada
2019 r. do 28
maja 2020 r.
5 mln

Konkurs
dedykowany
projektom na
rzecz
dostępności.
Konkurs w
ramach
komponentu
usługowego.
Konkurs
podzielony na
rundy

9

ogłoszenie konkursu
18 marca 2019 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
17 kwietnia 2019 r.
zakończenie naboru wniosków
7 lipca 2020 r.

20 mln

Termin konkursu
zatwierdzony w
wersji
harmonogramu
na 2019 r.
Przedłużenie
zakończenia
naboru wniosków
z 7 stycznia 2020
r. do 7 lipca 2020
r.
Konkurs
podzielony na
rundy.
Konkurs w
ramach
komponentu
inwestycyjnego.

10

Termin konkursu
zatwierdzony w
wersji
harmonogramu
na 2019 r.
Przedłużenie
zakończenia
naboru wniosków
z 7 stycznia 2020
r. 7 do lipca 2020
r.

ogłoszenie konkursu
18 marca 2019 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
17 kwietnia 2019 r.
zakończenie naboru wniosków
7 lipca 2020 r.

5 mln

Konkurs
dedykowany
projektom na
rzecz
dostępności.
Konkurs w
ramach
komponentu
inwestycyjnego.
Konkurs
podzielony na
rundy

Poddziałanie 2.3.3
Umiędzynarodowienie
Krajowych Klastrów
Kluczowych

ogłoszenie konkursu
13 marca 2020 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
15 kwietnia 2020 r.
zakończenie naboru wniosków
30 lipca 2020 r.

Wsparcie projektów mających na celu
wzrost innowacyjności i konkurencyjności
przedsiębiorstw działających w ramach
Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach
międzynarodowych.

25 mln

Konkurs dla
regionów słabiej
rozwiniętych
Konkurs
podzielony na
rundy

11

Poddziałanie 2.3.4
Ochrona własności
przemysłowej

Poddziałanie 2.3.5
Design dla przedsiębiorców

Brak konkursu w 2020 r.

Wsparcie udzielane będzie MŚP na
pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem
i realizacją ochrony praw własności
przemysłowej.

-

ogłoszenie konkursu
czerwiec 2020
rozpoczęcie naboru wniosków
lipiec 2020
zakończenie naboru wniosków
wrzesień 2020

Wsparcie udzielane MŚP (z wyłączeniem
przedsiębiorców z Makroregionu Polski
Wschodniej) na realizację projektów,
których celem jest rozwój przedsiębiorstwawnioskodawcy poprzez opracowanie
nowego projektu wzorniczego, dzięki
któremu wdrożony zostanie nowy lub
znacząco ulepszony produkt (wyrób lub
usługa).

Wartość
alokacji na
konkurs
zostanie
określona w
późniejszym
terminie.

Wsparcie mające na celu zwiększenie
ogłoszenie konkursu
innowacyjności i umiędzynarodowienia
Poddziałanie 2.3.6
19 grudnia 2019 r.
polskich przedsiębiorców z sektora MŚP
Wsparcie przedsiębiorstw w
rozpoczęcie naboru wniosków
poprzez zwiększenie udziału tych
przygotowaniu do udziału w
21 stycznia 2020 r.
podmiotów w programach UE zarządzanych
programach europejskich –
zakończenie naboru wniosków
z poziomu Komisji Europejskiej
Granty na Eurogranty
12 stycznia 2021 r.
(niefinansowanych ze środków Funduszy
Strukturalnych)

5 mln

PARP
www.parp.gov.pl

PARP
www.parp.gov.pl

Konkurs
dedykowany
projektom na
rzecz
dostępności.

Termin konkursu
zatwierdzony w
wersji
harmonogramu
na 2019 r.
Konkurs
podzielony na
rundy

Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji
Poddziałanie 2.4.1
Centrum analiz i pilotaży
nowych instrumentów –
inno_LAB
Poddziałanie 2.4.2
Monitoring Krajowej
Inteligentnej Specjalizacji

Projekt Pozakonkursowy

Projekt Pozakonkursowy

Działanie 2.5 Programy akceleracyjne
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Poddziałanie 2.5
Programy akceleracyjne

Brak konkursu w 2020 r.

Wsparciem objęte będą projekty grantowe,
w ramach których za pośrednictwem
wyłonionych przez PARP akceleratorów
(beneficjentów projektów grantowych)
udzielane będą granty startupom
(grantobiorcom) realizującym
przedsięwzięcia oparte o innowacyjne
pomysły przy udziale dużych i średnich
firm zainteresowanych ich wdrożeniem.

-

PARP
www.parp.gov.pl

-

Priorytet III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka
Poddziałanie 3.1.1
Inwestycje w innowacyjne
start-upy – Starter
Poddziałanie 3.1.2
Inwestycje grupowe aniołów
biznesu w MŚP – Biznest
Poddziałanie 3.1.3
Fundusz Pożyczkowy
Innowacji
Poddziałanie 3.1.4
KOFFI - Konkurencyjny
Ogólnopolski Fundusz
Funduszy Innowacyjnych

Poddziałanie 3.1.5
Wsparcie MŚP w dostępie
do rynku kapitałowego- 4
Stock

Instrument Finansowy

Instrument Finansowy

Instrument Finansowy

Instrument Finansowy

Brak konkursu w 2020 r.

Wsparcie projektów MŚP, mających na celu
przygotowanie niezbędnej dokumentacji do
pozyskania zewnętrznych źródeł
finansowania o charakterze udziałowym i
dłużnym, w celu wprowadzenia zmian
produktowych lub technologicznych o
charakterze innowacyjnym.

-

PARP
www.parp.gov.pl

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

13

Poddziałanie 3.2.1
Badania na rynek

Poddziałanie 3.2.2
Kredyt na innowacje
technologiczne

ogłoszenie konkursu
24 lutego 2020 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
25 marca 2020 r.
zakończenie naboru wniosków
12 maja 2020 r.
Wsparcie projektów MŚP, obejmujących
ogłoszenie konkursu
wdrożenie wyników prac B+R
24 lutego 2020 r.
rozpoczęcie naboru wniosków przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub
nabytych, prowadzących do uruchomienia
25 marca 2020 r.
produkcji nowych produktów lub usług z
zakończenie naboru wniosków
zachowaniem preferencji dla KIS.
12 maja 2020 r.
ogłoszenie konkursu
24 lutego 2020 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
25 marca 2020 r.
zakończenie naboru wniosków
12 maja 2020 r.
ogłoszenie konkursu
12 września 2019 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
15 października 2019 r.
zakończenie naboru wniosków
24 czerwca 2020 r.

150 mln

Konkurs ogólny

Konkurs
dedykowany
www.parp.gov.pl
miastom średnim
PARP

50 mln

Konkurs
dedykowany
projektom na
rzecz
dostępności.

350 mln

Termin konkursu
zatwierdzony w
wersji
harmonogramu
na 2019 r.
Przedłużenie
konkursu z 27
lutego 2020 r. do
23 kwietnia 2020.

Wsparcie projektów MŚP polegających na
wdrażaniu innowacji o charakterze
technologicznym.

ogłoszenie konkursu
17 czerwca 2020 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
24 września 2020 r
zakończenie naboru wniosków
30 grudnia 2020 r.
Poddziałanie 3.2.3
Fundusz gwarancyjny
wsparcia innowacyjnych
przedsiębiorstw

550 mln

BGK
www.bgk.pl

350 mln

-

Instrument Finansowy
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Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.1
Polskie Mosty
Technologiczne
Poddziałanie 3.3.2
Marka Polskiej Gospodarki
- Brand

Poddziałanie 3.3.3
Wsparcie MŚP w promocji
marek produktowych – Go
to Brand

Projekt Pozakonkursowy

Projekt Pozakonkursowy
ogłoszenie konkursu
9 stycznia 2020 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
11 lutego 2020 r.
zakończenie naboru wniosków
11 marca 2020 r.
ogłoszenie konkursu
31 stycznia 2020 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
3 marca 2020 r.
zakończenie naboru wniosków
14 maja 2020 r.

Konkurs dla
regionów słabiej
rozwiniętych

300 mln
Wsparcie MŚP uczestniczących w
branżowych programach promocji.

PARP

www.parp.gov.pl
50 mln

Konkurs
dedykowany
wystawie EXPO
w Dubaju 2020

43 mln

Konkurs
przeznaczony dla
projektów z
regionów słabiej
NCBR
rozwiniętych
www.ncbr.gov.pl
Konkurs
podzielony na
rundy

Priorytet IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe

Poddziałanie 4.1.1
Strategiczne programy
badawcze dla gospodarki

ogłoszenie konkursu
30 sierpnia 2019 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
30 września 2019 r.
zakończenie naboru wniosków
29 stycznia 2020 r.

Wsparcie badań
przemysłowych i/lub
eksperymentalnych
prac rozwojowych o
tematyce określonej w
programach
strategicznych w
ramach Wspólnych
Przedsięwzięć,

Wspólne
Przedsięwzięcie
NCBR z woj.
śląskim
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ogłoszenie konkursu
16 października 2019 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
15 listopada 2019 r.
zakończenie naboru wniosków
31 stycznia 2020 r.

ogłoszenie konkursu
17 grudnia 2019 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
3 lutego 2020 r.
zakończenie naboru wniosków
6 lipca 2020 r.

Poddziałanie 4.1.2
Regionalne agendy
naukowo-badawcze

Nowe konkursy nie będą
ogłaszane.

Poddziałanie 4.1.3
Innowacyjne metody
zarządzania badaniami

Poddziałanie 4.1.4
Projekty aplikacyjne

realizowane przez
konsorcja jednostek
naukowych lub
konsorcjum z udziałem
przedsiębiorstw i
jednostek naukowych.

Konkurs
przeznaczony dla
projektów z
regionów słabiej
rozwiniętych

Wspólne
Przedsięwzięcie
NCBR z woj.
lubelskim

17 mln

Wspólne
Przedsięwzięcie
INGA NCBR
z PGNiG S.A.
oraz
GAZ-SYSTEM S.A

155,5 mln
(alokacja
NCBR)

Konkurs dla
regionów słabiej
rozwiniętych

-

-

150 mln

Termin konkursu
zatwierdzony w
wersji
harmonogramu
na 2019 r.

Projekty obejmujące badania przemysłowe
i/lub eksperymentalne prace rozwojowe
realizowane przez konsorcja złożone z
jednostek naukowych i przedsiębiorców,
liderem konsorcjum powinna być jednostka
naukowa.

Konkurs
podzielony na
rundy

Projekt Pozakonkursowy

ogłoszenie konkursu
3 grudnia 2019 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
3 lutego 2020 r.
zakończenie naboru wniosków
27 kwietnia 2020 r.

Projekty aplikacyjne (projekty obejmujące
badania przemysłowe i/lub
eksperymentalne prace rozwojowe
realizowane przez konsorcja złożone z
jednostek naukowych i przedsiębiorców).

NCBR
www.ncbr.gov.pl

Konkurs dla
regionów słabiej
rozwiniętych.
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Wartość
alokacji na
konkurs
zostanie
określona w
późniejszym
terminie.

ogłoszenie konkursu
1 czerwca 2020 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
1 lipca 2020 r.
zakończenie naboru wniosków
31 lipca 2020 r.

Konkurs dla
regionów słabiej
rozwiniętych

Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
Działanie 4.2
Rozwój nowoczesnej
infrastruktury badawczej
sektora nauki

ogłoszenie konkursu
3 lutego 2020 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
5 marca 2020 r.
zakończenie naboru wniosków
5 czerwca 2020 r.

Wybrane projekty dużej, strategicznej
infrastruktury badawczej o charakterze
ogólnokrajowym lub międzynarodowym,
znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej
Infrastruktury Badawczej

500 mln

OPI
www.opi.org.pl

-

FNP
www.fnp.org.pl

Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze
Działanie 4.3
Międzynarodowe Agendy
Badawcze

Projekt Pozakonkursowy
Działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R

Działanie 4.4
Zwiększanie potencjału
kadrowego sektora B+R

Nowe konkursy nie będą
ogłaszane.

Wsparcie projektów ukierunkowanych na
zwiększenie potencjału kadrowego sektora
B+R

-

Priorytet V. Pomoc Techniczna
Działanie 5.1
Pomoc Techniczna

Projekty Pozakonkursowe

17

