
POLSKA STREFA INWESTYCJI

Wsparcie w formie zwolnienia z podat-
ku dochodowego dla podmiotów pla-
nujących realizację nowych inwestycji 
(zakup/budowa hali produkcyjnej, zakup 
linii technologicznej, maszyn, urządzeń, 
wartości niematerialnych i prawnych).

• Wysokość wsparcia nawet do 70% kosztów planowanej inwestycji

• Zwolnienie z CIT do wykorzystania przez okres do 15 lat

• Nabór w trybie ciągłym

ULGI NA DZIAŁALNOŚĆ B+R I INNOWACYJNĄ

Ulgi dla podmiotów realizujących działal-
ność B+R pozwalające zmniejszyć pod-
stawę podatku dochodowego i osią-
gnąć oszczędności podatkowe. 

• Ulga B+R – podwójne odliczenie kosztów B+R od podstawy po-
datku dochodowego

• Ulga na robotyzację – odliczenie od podstawy podatku docho-
dowego 50% kosztów inwestycji w robota (zakup lub leasing) oraz 
kosztów uruchomienia

• Ulga na prototypy – odliczenie od podstawy podatku dochodo-
wego do 30% kosztów wytworzenia prototypu

• Ulga IP BOX – 5% stawka podatku dochodowego dla komercjali-
zujących wyniki prac B+R

ULGI PODATKOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PLANUJĄCYCH 
NOWE INWESTYCJE ORAZ REALIZUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ 
BADAWCZO-ROZWOJOWĄ
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KLUCZOWE MOŻLIWOŚCI 
WSPARCIA W I-II KW. 2022 ROKU

Wojciech Kwiatkowski
+48 504 736 122 | wojciech.kwiatkowski@sasadvisors.pl

Wdrożone z początkiem 2022 r. zmiany prawne związane z ulgami na działalność B+R sprawiają, 
że system wsparcia innowacyjnych rozwiązań stał się bardziej atrakcyjny dla firm. Ulgi podatkowe 
dla innowatorów i zwolnienia z CIT z tytułu realizacji nowych inwestycji są warte uwagi niezależ-
nie od przyszłych planów dotacyjnych.



INNOVATION FUND

Program dotacyjny dla inwestycji opar-
tych o innowacyjne technologie nisko-
emisyjne w branżach energochłonnych.

         WSPIERANE OBSZARY:

• Branże energochłonne: biopaliwowa | chemiczna | hutnicza |   
materiałów budowlanych | papiernicza | cementowa

• Odnawialne źródła energii

• Magazynowanie energii

• Wychwytywanie, wykorzystanie i składowanie dwutlenku węgla

        FINANSOWANIE:

Do 60% dodatkowych kosztów kapitałowych i operacyjnych dla lar-
ge-scale projects oraz do 60% kosztów kapitałowych dla small-sca-
le projects.

        TERMINY NABORÓW:

Najbliższy nabór dla small-scale projects od 31.03.2022 r.

         WSPIERANE OBSZARY:

• Infrastruktura kolejowa, śródlądowe drogi wodne i porty śródlą-
dowe, porty morskie, drogi, terminale kolejowo-drogowe i mulit-
modalne platformy logistyczne

• inteligentne aplikacje dla transportu (m.in. ERTMS, ITS, SESAR, 

EMSWe, VTMIS, SUMI)

• interoperacyjność transportu

• paliwa alternatywne

• autostrady morskie

• multimodalne węzły pasażerskie

• redukcja hałasu kolejowego transportu towarowego

• infrastruktura parkingowa

• bezpieczeństwo ruchu drogowego

• zwiększanie odporności infrastruktury

• dostosowanie infrastruktury do celów kontroli na granicach ze-
wnętrznych UE

• dostosowanie sieci TEN-T do podwójnego zastosowania w zakre-
sie obrony cywilnej

        TERMINY NABORÓW:

• Trwa preselekcja propozycji projektów 
dot. infrastruktury ładowania/tankowa-
nia paliwami niskoemisyjnymi. 

• Trwa nabór projektów na budowę sta-
cji ładowania pojazdów zasilanych pa-
liwami alternatywnymi, rozpoczęty we 
wrześniu 2021 r.

• W 4 kwartale 2022 r. planowane jest 
rozpoczęcie naboru na projekty inwe-
stycyjne w pozostałych ww. obszarach.

Instrument finansowania projektów 
w obszarach transportu i logistyki, 
związany z modernizacją i budową infra-
struktury położonej na transeuropejskiej 
sieci transportowej TEN-T – o wspól-
nym znaczeniu dla UE.

FINANSOWANIE PROJEKTÓW 
INWESTYCYJNYCH BEZPOŚREDNIO Z UE2
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Doświadczenia naszych klientów pokazują, że analizy i dokumenty opracowane pod kątem apli-
kowania w programach Komisji Europejskiej – ze względu na swoją obszerność i szczegółowość 
– stanowią znaczący impuls przyspieszający rozwój projektów inwestycyjnych i ograniczający po-
ziom ryzyka biznesowego, zwłaszcza w projektach strategicznych dla przedsiębiorstwa.

        RODZAJE PROJEKTÓW:

• Small-scale projects 
   (wsparcie dla projektów o nakładach 

w przedziale 2,5 – 7,5 mln EUR)

• Large-scale projects 
   (wsparcie dla projektów o nakładach 

powyżej 7,5 mln EUR) 

BUDŻET: 47 mld EUR w latach 2020-2030

CONNECTING EUROPE  
FACILITY TRANSPORT (CEF)

BUDŻET: 33,7 mld EUR w latach 2021-2027



EIC PATHFINDER

Instrument wsparcia dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw (MŚP) pozwalający 
na sfinansowanie prac badawczych na 
początkowym etapie, niezbędnych do 
opracowania nowych, przełomowych 
technologii (kwalifikowane prace na 
poziomach gotowości technologicznej  
TRL 1-4).

         FINANSOWANIE:

Dofinansowanie 100% kosztów kwalifikowanych (max. 4 mln EUR).

         TERMINY NABORÓW:

EIC ACCELERATOR

         FINANSOWANIE:

Dofinansowanie 70% kosztów kwalifikowalnych do 2,5 mln EUR, 
dodatkowo możliwość finansowania kapitałowego do 15 mln EUR.

HORIZON EUROPE

W ramach programu wspierane są projekty wpisujące się m.in.  
w poniższe obszary:

• zdrowie
• zrównoważona energetyka
• rozwiązania dla transportu niskoemisyjnego
• zielona transformacja, digitalizacja i automatyzacja przemysłu 
• zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych 

Nabór planowany jest wiosną 2022 r.

FINANSOWANIE PROJEKTÓW 
BADAWCZO-ROZWOJOWYCH BEZPOŚREDNIO Z UE3
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Udział polskich MŚP i start-upów w gronie aplikujących wciąż jest nieznaczny, pomimo że Polska 
jako kraj członkowski dofinansowuje realizację programów dotacyjnych na szczeblu europej-
skim. Wierzę w to, że na naszym rynku krajowym rozwijane są innowacyjne i przełomowe tech-
nologie, które cechują się potencjałem do wywierania realnego wpływu na codzienne życie 
Europejczyków, a poprzez to mają dużą szansę na uzyskanie grantów bezpośrednio z poziomu 
Komisji Europejskiej.

BUDŻET: 350 mln EUR w 2022 r.

BUDŻET: 1,16 mld EUR w 2022 r.

BUDŻET: 95,5 mld EUR w latach 2021-2027

         TERMINY NABORÓW:

Obecnie możliwe jest składanie w trybie ciągłym wniosków wstęp-
nych (short application), których pozytywna ocena jest warunkiem 
wejścia do właściwego naboru (full application). W 2022 r. plano-
wane są 3 właściwe nabory:

• 23 marca 2022 r. • 15 czerwca 2022 r. • 5 października 2022 r.

Program akceleracyjny skierowany do 
MŚP oraz tzw. MID-CAPS ze wszystkich 
branż, który umożliwia dofinansowanie 
działalności związanej z rozwojem, 
wdrażaniem i skalowaniem innowacji 
przełomowych (poziom gotowości tech-
nologicznej TRL 5-9).

Największy program dofinansowania 
działalności związanej z przełomowy-
mi badaniami i innowacjami, wspiera- 
jący wielopodmiotowe konsorcja między-
narodowe.



PROGRAMY WSPARCIA NARODOWEGO  
CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR)

 WYBRANE KONKURSY:

• INFOSTRATEG – wsparcie rozwoju polskiego potencjału sztucznej inteligencji
• GOSPOSTRATEG – podniesienie społecznego kapitału i szersze włączenie się Polaków w różne formy 

aktywności publicznej
• HYDROSTRATEG – wsparcie innowacji dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej
• Nowe technologie w zakresie energii II – wsparcie osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski
• CuBR V – wsparcie badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych

KONKURSY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ (NFOŚIGW) M.IN. ZE ŚRODKÓW  
KRAJOWYCH ORAZ FUNDUSZU MODERNIZACYJNEGO

         WYBRANE OBSZARY WSPARCIA:

• dofinansowanie instalacji przetwarzania odpadów

• wsparcie elektromobilności, w tym budowa stacji ładowania po-
jazdów elektrycznych i wodorowych

• przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

• wytwarzanie i wykorzystywanie energii z OZE

• efektywność energetyczna

• magazynowanie energii i modernizacja sieci energetycznych

• sprawiedliwa transformacja w regionach uzależnionych od paliw 
kopalnych

FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 
ORAZ INWESTYCYJNYCH W POLSCE4

BUDŻET:
1,6 mld PLN
w 2022 r.

Instytucja udziela wsparcia w formie dotacji 
oraz preferencyjnych pożyczek, które służą 
wdrażaniu projektów przyczyniających się 
do ograniczenia negatywnego wpływu 
na środowisko naturalne.
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W obliczu opóźnień w uruchamianiu Krajowego Planu Odbudowy oraz Perspektywy Budżetowej 
UE 2021-2027 warto przyjrzeć się programom finansowanym z budżetu państwa (konkursy 
NCBR i NFOŚiGW), a także programom zarządzanym przez Komisję Europejską. W związku  
z dużą konkurencją przy ograniczonej puli środków oraz wąskim profilu merytorycznym finan-
sowanych projektów rekomendujemy wsparcie doświadczonych ekspertów, którzy wiedzą,  
jak efektywnie pogodzić uwarunkowania konkretnego projektu z oczekiwaniami instytucji 
udzielających wsparcia.


