
 
 
 
 

 

DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POIR 2014-2020 (piguła) 

 

1. Nabór wniosków: Od 24 listopada 2020 r. do 28 lipca 2021 r. 

2. Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

3. Na co: 

Dofinansowanie może być udzielone na realizację projektów, których celem jest rozwój 

przedsiębiorstwa poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu 

wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt nakierowany na zaspokojenie 

specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi). 

Nowy lub znacząco ulepszony produkt musi odpowiadać na potrzeby osób o szczególnych 

potrzebach, w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności (osób na 

wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się; 

osób niewidomych i słabo widzących; osób głuchych i słabo słyszących; osób 

głuchoniewidomych; osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi; osób 

starszych i osłabionych chorobami; kobiet w ciąży; osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami 

dziecięcymi; osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także 

z rozumieniem języka pisanego albo mówionego); osób o nietypowym wzroście (w tym 

również dzieci); osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem). Produkt powinien 

rozwiązywać problemy ww. osób, znosić bariery we właściwościach środowiska (przestrzeni 

fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów, 

usług), co w efekcie pozwoli ww. osobom na korzystanie z niego na zasadzie równości 

z innymi. 

4. Główne koszty kwalifikowane: 

 Usługi dotyczące profesjonalnego procesu wzorniczego, w tym: 

 usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego 

 usługi przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego 

 usługi prototypowania i testów, z wyłączeniem zakupu środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych służących zbudowaniu prototypu oraz jego przetestowania) 



 
 
 
 

 

 usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu, 

z wyłączeniem usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również 

związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi 

doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama 

 Koszty inwestycyjne, w tym: 

 zakup środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu 

 zakup patentów, licencji, know-how służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego 

produktu 

5. Poziom dofinansowania: 85% na profesjonalny proces wzorniczy oraz na koszty inwestycyjne 

55% mikro i małe, 45% średnie (lokalizacja projektu w woj. opolskim) 

6. Najważniejsze kryteria/wymogi (wszystkie kryteria w załączniku): 

7. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 60 000 zł 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 1 500 000 zł, w tym: maksymalnie na usługi 

doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu – 

500 tys. PLN oraz maksymalnie do 1 mln PLN na inwestycję 

 

 

 

Skorzystaj z naszego doświadczenia i porozmawiaj z naszymi specjalistami: https://zaga.pl/rozmowa/ 

Zobacz filmy o sukcesach naszych klientów: https://zaga.pl/filmy/ 

 

https://zaga.pl/rozmowa/
https://zaga.pl/filmy/

