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ALERT PRAWNY – 

– DOTACJE NA INFRASTRUKTURĘ DO ZWALCZANIA COVID-19 

 

Od 8 czerwca 2020 roku trwa nabór wniosków do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.1 – Wsparcie inwestycji na infrastrukturę 

B+R przedsiębiorstw, ścieżka „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19”.  

 

Poniżej przedstawiamy główne założenia konkursu, znane na dzień przygotowania niniejszego 

opracowania. W razie zmian, opis będziemy odpowiednio aktualizować.  

 

Wsparcie jest warte uwagi zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy w związku z epidemią planują zmianę 

lub rozszerzenie profilu swojej działalności w kierunku środków zaradczych przeciwko COVID-19.  

 

➔ DLA KOGO I NA CO DOFINANSOWANIE? 

  

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom (MŚP i innym) na budowę lub unowocześnienie 

infrastruktury służącej do testowania i przygotowania do masowej produkcji, niezbędnej do 

opracowania, przetestowania i udoskonalenia produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, 

do fazy bezpośrednio poprzedzającej ich wdrożenie do masowej produkcji. 

Inwestycja musi dotyczyć przynajmniej jednego z poniższych produktów, służących do zwalczania 

pandemii COVID-19: 

✓ produkty lecznicze, w tym szczepionki i terapie, ich półprodukty, farmaceutyczne składniki 

czynne i surowce; 

✓ wyroby medyczne oraz sprzęt szpitalny i medyczny, w tym respiratory, odzież i sprzęt 

ochronny, a także narzędzia diagnostyczne oraz niezbędne surowce; 

✓ środki odkażające i ich produkty pośrednie oraz surowce chemiczne niezbędne do ich produkcji; 

✓ narzędzia do gromadzenia lub przetwarzania danych związanych z przebiegiem i zwalczaniem 

pandemii COVID-19. 

➔ WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 100 000 000 PLN, 

w tym:  

✓ dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim –10 000 000 PLN, 

✓ dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie – 90 000 000 PLN. 
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Maksymalna intensywność pomocy to 75 % kosztów kwalifikowalnych i może zostać zwiększona 

o 15 punktów procentowych, jeżeli projekt zostanie zakończony w terminie dwóch miesięcy od 

dnia udzielenia pomocy (zasadniczo inwestycja powinna zakończyć się w ciągu 6 miesięcy od 

udzielenia pomocy).  

Koszty kwalifikowalne:  

 

✓ nie mogą przekroczyć 50 000 000 EUR; 

✓ muszą być poniesione po 31 stycznia 2020 roku; 

✓ dopuszcza się rozpoczęcie projektu przed 1 lutego 2020 roku o ile kosztami poniesionymi po 

tym terminie są dodatkowe koszty związane z działaniami przyspieszającymi realizację 

projektu lub rozszerzeniem jego zakresu, jeżeli pomoc jest niezbędna dla tych celów.  

➔ JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?  

 

Nabór trwa od 8 czerwca 2020 roku do 31 lipca 2020 roku.  

 

Wniosek o uzyskanie wsparcia wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć tylko w formie 

elektronicznej – wyłącznie na nośniku elektronicznym w Departamencie Programów Wsparcia 

Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.  

 

W ramach konkursu projekt jest badany pod kątem formalnym oraz szczegółowo określonych kryteriów 

wyboru projektów. Obejmują one m.in. kwalifikowalność wnioskodawcy do projektu, kompatybilność 

przedmiotu projektu z celem programu, zdolność wnioskodawcy do sfinansowania projektu, jak również 

zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w realizacji zadań w projekcie oraz pozytywny 

wpływ na zrównoważony rozwój.   

 

Podmiot wybrany podpisuje następnie stosowną umowę na dofinansowanie.  

 

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących dotacji i innych kwestii prawnych 

związanych z COVID-19 pozostajemy do Państwa dyspozycji. Na bieżąco śledzimy wszelkie 

uregulowania prawne mające na celu wsparcie przedsiębiorców w trakcie epidemii oraz po jej 

zakończeniu.  
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