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  Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie  
dla Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 

(wersja nr I z 19 stycznia 2023 r.) 
       

Numer i nazwa 
Działania 

(Cel polityki) 

Planowany termin 
naborów 

Typ projektów podlegających dofinansowaniu 
oraz typy wnioskodawców1 

Orientacyjna 
kwota 

przeznaczona 
na 

dofinansowani
e projektów 
w ramach 

konkursu (w 
mln zł)2 

Instytucja 
ogłaszająca 

nabór 

 
 

Sposób 
wyboru 
wnioskó

w o 
dofinans
owanie 

Dodatkowe 
informacje 

Priorytet I. Wsparcie dla przedsiębiorstw 

Działanie 1.1 
Ścieżka SMART 

(CP1) 

ogłoszenie naboru 
7 lutego 2023 r.  

rozpoczęcie naboru 
21 lutego 2023 r. 

zakończenie naboru 
12 kwietnia 2023 r. 

Wsparcie kompleksowych projektów 
przedsiębiorstw i ich konsorcjów w ramach 
realizacji procesu B+R+I. Kompleksowe projekty 
odpowiadają potrzebom przedsiębiorców z 
zakresu: prac B+R, wdrożeń  innowacji, rozwoju 
infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju 
kompetencji pracowników i osób zarządzających 
przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania 
działalności przedsiębiorstw. 
 
Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa oraz konsorcja 
przedsiębiorców lub przedsiębiorców z 
organizacjami badawczymi lub pozarządowymi 

4 450 

PARP  
www.parp.gov.pl 

 

Tryb 
konkurenc

yjny 

Nabór dla 
pojedynczych MŚP 

ogłoszenie naboru 
30 marca 2023 r.  

rozpoczęcie naboru 
13 kwietnia 2023 r. 

zakończenie naboru 
15 czerwca 2023 r. 

890 
Nabór dla 

pojedynczych MŚP 

ogłoszenie naboru 
9 sierpnia 2023 r.  

rozpoczęcie naboru 
5 września 2023 r. 

zakończenie naboru 
31 października 2023 r. 

890 
Nabór dla 

pojedynczych MŚP 



 

2 

 

 
1 Obszar geograficzny naborów w ramach FENG dotyczy całego terytorium RP. 
2 Wg kursu przyjętego w Metodologii szacowania wskaźników w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, lipiec 2022 r. (1 EUR=4,45 PLN). 
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ogłoszenie naboru 
10 maja 2023 r.  

rozpoczęcie naboru 
1 czerwca 2023 r. 

zakończenie naboru 
31 sierpnia 2023 r. 

222 
Nabór dla 

konsorcjów MŚP 

ogłoszenie naboru 
6 czerwca 2023 r.  

rozpoczęcie naboru 
6 lipca 2023 r. 

zakończenie naboru 
31 sierpnia 2023 r. 

222 

Nabór dedykowany 
projektom na rzecz 

dostępności. 
Nabór dla 

pojedynczych MŚP 

 

ogłoszenie naboru 
7 lutego 2023 r.  

rozpoczęcie naboru 
21 lutego 2023 r. 

zakończenie naboru 
12 kwietnia 2023 r. 

 667 

NCBR 
www.ncbr.gov.pl 

 Nabór dla 
pojedynczych 

przedsiębiorstw 
innych niż MŚP 

 

ogłoszenie naboru 
30 marca 2023 r.  

rozpoczęcie naboru 
13 kwietnia 2023 r. 

zakończenie naboru 
15 czerwca 2023 r. 

 667 

 Nabór dla 
pojedynczych 

przedsiębiorstw 
innych niż MŚP 

 

ogłoszenie naboru 
9 sierpnia 2023 r.  

rozpoczęcie naboru 
5 września 2023 r. 

zakończenie naboru 
31 października 2023 r. 

 890 

 
Nabór dla 

pojedynczych 
przedsiębiorstw 
innych niż MŚP 
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ogłoszenie naboru 
10 maja 2023 r.  

rozpoczęcie naboru 
1 czerwca 2023 r. 

zakończenie naboru 
31 sierpnia 2023 r. 

 1 335 

 
Nabór dla 

konsorcjów 
przedsiębiorstw 

MŚP z innymi niż 
MŚP oraz 

przedsiębiorstw 
(innych niż MŚP 

oraz MŚP) z 
organizacjami 

badawczymi lub z 
NGO 

 

ogłoszenie naboru 
6 czerwca 2023 r.  

rozpoczęcie naboru 
6 lipca 2023 r. 

zakończenie naboru 
31 sierpnia 2023 r. 

 445 

 
Nabór dedykowany 
projektom na rzecz 

dostępności. 
Nabór dla 

pojedynczych 
przedsiębiorstw 
innych niż MŚP 

Priorytet II. Środowisko sprzyjające innowacjom 

Działanie 2.1 
Międzynarodowe 

Agendy Badawcze 
(CP1) 

ogłoszenie naboru 
17 kwietnia 2023 r.   
rozpoczęcie naboru 
28 kwietnia 2023 r. 

zakończenie naboru 
2 czerwca 2023 r. 

Wsparcie powstania lub rozwoju 
wyspecjalizowanych, wiodących w skali 
światowej zespołów i organizacji badawczych, w 
których możliwe będzie osiągnięcie doskonałości 
naukowej i międzynarodowej konkurencyjności 
badań. Wsparcie służyć ma wdrożeniu w Polsce 

106 
FNP 

www.fnp.org.pl 

Tryb 
konkurenc

yjny 
Teaming 
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ogłoszenie naboru 
19 maja 2023 r. 

rozpoczęcie naboru 
31 maja 2023 r. 

zakończenie naboru 
30 czerwca 2023 r. 

najlepszych światowych praktyk w zakresie: 
prowadzenia badań naukowych na najwyższym 
poziomie, identyfikowania programów i tematów 
badawczych, polityki personalnej; zarządzania 
pracami B+R i komercjalizacji wyników prac B+R. 
Ponadto, w działaniu zapewnione może być 
komplementarne wsparcie dla projektów 
wyłonionych w ramach konkursów Horyzontu 
Europa w obszarze „Widening participation – 
teaming for excellence (ToE)” oraz ewentualnie 
wybranych projektów otrzymujących Seal of 
excellence w programie ToE. 
 
Wnioskodawcy: organizacje badawcze 

133 - 

Działanie 2.2 
First Team 

(CP1) 

ogłoszenie naboru 
1 sierpnia 2023 r. 

rozpoczęcie naboru 
18 września 2023 r. 
zakończenie naboru 

18 października 2023 r. 

Wsparcie mające na celu przyciągnięcie do pracy 
w polskich organizacjach badawczych 
najlepszych początkujących badaczy z całego 
świata (w tym polskiego pochodzenia z 
zagranicy) oraz stworzenie szansy dla młodych 
doktorów w kraju na założenie zespołu 
badawczego, osiągnięcie samodzielności 
naukowej oraz rozwoju naukowej współpracy 
międzynarodowej lub nawiązania współpracy z 
podmiotem/ami gospodarczymi działającymi w 
Polsce. Program ma przyczynić się także do 
zwiększenia konkurencyjności polskich wniosków 
składanych do konkursów ERC Starting Grant lub 
Consolidator Grant (w Horyzoncie Europa).  
 
Wnioskodawcy: organizacje badawcze 

64 
FNP 

www.fnp.org.pl 

Tryb 
konkurenc

yjny 
- 
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Działanie 2.3 
Team Net 

(CP1) 

 
 
 
 
 
 

ogłoszenie naboru 
4 grudnia 2023 r.   

rozpoczęcie naboru 
8 stycznia 2024 r. 

zakończenie naboru 
7 lutego 2024 r. 

Wsparcie współpracy najlepszych zespołów 
badawczych w wybranych obszarach 
strategicznych, tj. konsorcjów, które poprowadzą 
działalność naukową w tematyce Zdrowia, 
Środowiska i Przemysłu 4.0  zdefiniowanych,  
jako obszary o strategicznym znaczeniu 
gospodarczym i odznaczających się wybitnym 
potencjałem naukowym w Polsce. Konsorcja 
ukierunkowane są na prace B+R oraz efektywny 
transfer wiedzy i technologii (w formie licencji, 
zakładania spin-off’ów bądź sprzedaży własności 
intelektualnej). 
Wsparcie ma przyczynić się do rozwoju 
innowacyjnych technologii, usług lub produktów 
powstałych we współpracy między zespołami 
działającymi w różnych organizacjach w Polsce i 
ich efektywny transfer do gospodarki. 
 
Wnioskodawcy: organizacje badawcze 

60 - 

Działanie 2.4 
Badawcza 

Infrastruktura 
Nowoczesnej 
Gospodarki 

(CP1) 

ogłoszenie naboru 
29 września 2023 r.   
rozpoczęcie naboru 
30 listopada 2023 r. 
zakończenie naboru 

29 marca 2024 r. 

Wsparcie wybranych przedsięwzięć dotyczących 
publicznej infrastruktury badawczej wraz z 
obowiązkowym komponentem dotyczącym 
wzmocnienia kompetencji kadry naukowej i 
badawczej w obszarze wykorzystania 
infrastruktury, komercjalizacji wyników prac B+R, 
transferu technologii i zarządzania innowacjami. 
Działanie jest kierowane do wybranych 
przedsięwzięć instytucji o charakterze sieciowym 
składających się z organizacji badawczych oraz 
przedsięwzięć znajdujących się na Polskiej Mapie 
Infrastruktury Badawczej. 
 
Wnioskodawcy: instytucje nauki i edukacji 

445 

OPI 
www.opi.org.pl 

Tryb 
konkurenc

yjny 

Ścieżka dla 
projektów z PMIB. 

ogłoszenie naboru 
29 września 2023 r. 
rozpoczęcie naboru 
30 listopada 2023 r. 
zakończenie naboru 

29 marca 2024 r. 

378 

Ścieżka dla 
projektów 

dotyczących 
przedsięwzięć 

instytucji o 
charakterze 
sieciowym 

składających się z 
organizacji 

badawczych. 
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Działanie 2.5 
Science4Business - 
Nauka dla biznesu 

(CP1) 

ogłoszenie naboru 
24 lutego 2023 r. 

rozpoczęcie naboru 
27 lutego 2023 r. 

zakończenie naboru 
29 grudnia 2023 r. 

Wsparcie zwiększenia efektywności działań 
Centrów Transferu Technologii i Spółek 
Celowych należących do organizacji badawczych 
w zakresie współpracy z biznesem, w tym 
poprzez komercjalizację wyników prac B+R.  
Zakres projektu będzie obejmował zarówno 
podnoszenie kwalifikacji kadr zajmujących się 
komercjalizacją wyników prac B+R, jak również 
wsparcie działań podejmowanych przez 
organizacje badawcze prowadzących do 
skutecznego wprowadzenia do gospodarki 
wypracowanych rozwiązań. 
 
Wnioskodawca: MEiN 

146 
MFiPR 

(IZ FENG) 
www.mfipr.gov.pl 

Tryb 
niekonkur
encyjny 

- 

Działanie 2.6  
PRIME 
(CP1) 

ogłoszenie naboru 
24 lutego 2023 r. 

rozpoczęcie naboru 
27 lutego 2023 r. 

zakończenie naboru 
29 grudnia 2023 r. 

Wsparcie podnoszenia kompetencji biznesowych 
zespołów badawczych w organizacjach 
badawczych, zainteresowanych komercjalizacją 
swoich osiągnięć naukowych oraz weryfikacja ich 
zgodności z potrzebami rynku. 
Celem projektu jest efektywna komercjalizacja 
wyników prac B+R powstałych w 
wyselekcjonowanych projektach prowadzonych w 
organizacjach badawczych. W ramach projektu 
dokonuje się wybór najkorzystniejszej ścieżki 
komercjalizacji wynalazku (np. założenie i rozwój 
spółki, udzielenie licencji na korzystanie z 
wynalazku, sprzedaż praw do wynalazku). 
Wsparcie udzielane jest zespołom 
zamierzającym założyć i rozwijać spółki oraz dla 
nowopowstałych spin-offów. 
 
Wnioskodawca: FNP 

146 
MFiPR 

(IZ FENG) 
www.mfipr.gov.pl 

Tryb 
niekonkur
encyjny 

- 
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Działanie 2.7 
Proof of Concept 

(CP1) 

ogłoszenie naboru 
15 czerwca 2023 r. 
rozpoczęcie naboru 
3 sierpnia 2023 r. 

zakończenie naboru 
7 września 2023 r. 

Wsparcie prac B+R prowadzonych przez 
naukowców i ich zespoły.  
Celem projektów jest weryfikacja hipotez 
badawczych i potencjału wdrożeniowego 
wyników uzyskanych w toku realizacji innych 
projektów pod kątem zastosowania ich w 
praktyce, efektywnego transferu wiedzy, bądź 
założenia spółki technologicznej.  
Przedmiotem projektów  powinny być celowane 
prace B+R, które zostały zaprojektowane w 
wyniku dialogu z rynkiem, który umożliwi ich 
komercyjne wykorzystanie w konkretnym celu.  
Konkurs będzie dedykowany tym naukowcom i 
ich zespołom, którzy posiadają wyniki prac 
badawczych wygenerowane podczas realizacji 
wcześniejszych projektów.  
 
Wnioskodawcy: organizacje badawcze 

13 
FNP 

www.fnp.org.pl 

Tryb 
konkurenc

yjny 
- 

Działanie 2.8  
BRIdge UP 

(CP1) 
Brak naborów w 2023 r.  

Wsparcie projektów B+R realizowanych przez 
nowopowstałe spółki technologiczne: Start-upy, w 
tym m.in. spin-offy wywodzące się z jednostek 
naukowych oraz założonych przez naukowców 
chcących w przyszłości komercjalizować swoje 
wynalazki/technologie/wyniki prowadzonych 
badań, a także z sektora przedsiębiorstw. 
 
Wnioskodawcy: mikro i małe przedsiębiorstwa 

- 
NCBR 

www.ncbr.gov.pl 

Tryb 
konkurenc

yjny 
- 

Działanie 2.9 
Seal of excellence 

(CP1) 

 
 
 
 

ogłoszenie naboru 
28 kwietnia 2023 r.   
rozpoczęcie naboru 

16 maja 2023 r. 
zakończenie naboru 

31 lipca 2023 r. 

Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych, 
którym przyznano certyfikat Seal of Excellence w 
ramach instrumentu EIC Accelerator Programu 
„Horyzont Europa”.  
Instrument skierowany jest wyłącznie do 
przedsiębiorstw, których projekty zostały 
pozytywnie ocenione przez KE i otrzymały 
certyfikat Seal of Excellence, jednak z powodu 
braku środków nie otrzymały dofinansowania w 
ramach Programu HE.  
 
Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa, które 
otrzymały certyfikat SoE z programów UE 

45 
NCBR 

www.ncbr.gov.pl 
 

Tryb 
konkurenc

yjny 
- 
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Działanie 2.10  
IPCEI 
(CP1) 

ogłoszenie naboru 
15 lutego 2023 r. 

rozpoczęcie naboru 
15 marca 2023 r. 

zakończenie naboru 
14 kwietnia 2023 r. 

Wsparcie przedsiębiorstw w realizacji projektów 
uznanych za Projekty Ważne będące 
przedmiotem zainteresowania całej UE - IPCEI 
(important projects of common European 
interest). 
Projekty te posiadają wyraźnie innowacyjny 
charakter w świetle najnowszych osiągnieć w 
danym sektorze. Obejmują fazę badań i rozwoju 
oraz pierwszego wdrożenia przemysłowego, 
wpisując się w łańcuch wartości dla danej 
technologii. Mogą obejmować rozbudowę 
instalacji pilotażowych lub opracowanie 
całkowicie nowej aparatury i urządzeń w ramach 
etapu następującego po etapie linii pilotażowej (w 
tym fazę testów), ale nie mogą obejmować 
produkcji masowej, ani działalności komercyjnej. 
 
Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa 

593 NCBR 
www.ncbr.gov.pl 

Tryb 
konkurenc

yjny 
- 

Działanie 2.11 
Wspólne 

przedsięwzięcia 
badawcze 

(CP1) 

Brak naborów w 2023 r. 

Ukierunkowanie aktywności przedsiębiorców i 
konsorcjów naukowo-przemysłowych na 
realizację prac B+R nad rozwiązaniami 
technologicznymi, których potrzeba 
przeprowadzenia zostanie zdefiniowana przez 
partnerów Wspólnego Przedsięwzięcia 
Badawczego.  
Projekty obejmują badania przemysłowe i/lub 
prace rozwojowe. Uzupełnieniem wsparcia na 
projekty B+R może być dofinansowanie prac 
przedwdrożeniowych.   
W przypadku wspólnych przedsięwzięć z 
samorządami województw możliwe będzie 
dofinansowanie również wdrożenia rozwiązania 
technologicznego powstałego w ramach prac 
B+R. 
 
Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa, organizacje 
badawcze, konsorcja ww. podmiotów 

- 
NCBR 

www.ncbr.gov.pl 

Tryb 
konkurenc

yjny 
- 
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Działanie 2.12 
Granty na 

eurogranty 
(CP1) 

ogłoszenie naboru 
31 maja 2023 r.   

rozpoczęcie naboru 
30 czerwca 2023 r. 
zakończenie naboru 
4 czerwca 2024 r. 

Wsparcie wzrostu innowacyjności i 
umiędzynarodowienia polskich MŚP oraz 
organizacji badawczych poprzez zwiększenie 
udziału tych podmiotów w programach UE 
zarządzanych centralnie, tj. przez KE.  
Wsparciem objęte są działania polegające na 
przygotowaniu projektu realizowanego w ramach 
jednego z Programów UE zarządzanych 
centralnie. Są to działania podejmowane w 
związku z poszukiwaniem partnerów projektu, 
przygotowaniem, ewentualna korektą i 
prezentacją tego projektu w ramach oceny w 
jednym z Programów UE. 
 
Wnioskodawcy: MŚP, organizacje badawcze 

43 

PARP  
www.parp.gov.pl 

 

Tryb 
konkurenc

yjny 

Ścieżka dla MŚP. 

ogłoszenie naboru 
31 sierpnia 2023 r. 
rozpoczęcie naboru 

3 października 2023 r. 
zakończenie naboru 
3 września 2024 r. 

22 
Ścieżka dla 
organizacji 

badawczych. 

Działanie 2.13 
Innowacyjne 
zamówienia 
publiczne 

(CP1) 

 
 
 

ogłoszenie naboru 
24 lutego 2023 r. 

rozpoczęcie naboru 
27 lutego 2023 r. 

zakończenie naboru 
29 grudnia  2023 r. 

Wsparcie realizacji prac B+R o istotnym 
znaczeniu społeczno-gospodarczym w modelu 
innowacyjnych zamówień publicznych.  
Wsparciem objęte będą działania, które 
wykorzystując model innowacyjnych zamówień 
publicznych będą polegały na opracowaniu 
nowych, innowacyjnych, przełomowych dla 
gospodarki technologii. W ramach projektów 
wpierane będzie przyspieszenie wdrożenia 
wyników prac B+R, kształtowanie postaw 
proinnowacyjnych wśród aktorów systemu B+R i 
społeczeństwa oraz koncentracja zasobów w 
obszarach o największym znaczeniu 
gospodarczym i społecznym. 
 
Wnioskodawca: NCBR 

505 

MFiPR 
(IZ FENG) 

www.mfipr.gov.pl 
 

Tryb 
niekonkur
encyjny 

- 
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Działanie 2.14 
Inno_LAB 

(CP1) 

ogłoszenie naboru 
24 lutego 2023 r. 

rozpoczęcie naboru 
27 lutego 2023 r. 

zakończenie naboru 
29 grudnia  2023 r. 

Wsparcie rozwoju krajowego ekosystemu 
innowacji. W ramach projektu wypracowywane są 
nowe metody i narzędzia wspierania 
innowacyjności  polskiej gospodarki.  
Głównymi grupami docelowymi projektu są 
przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu 
wspierające rozwój innowacyjności gospodarki, 
jednostki naukowe i konsorcja naukowo-
przemysłowe, administracja publiczna.  
Elementem projektu jest prowadzenie analiz, 
badań i testów, uzyskanie dostępu do baz 
danych, zakup ekspertyz oraz doradztwo, a także 
przeprowadzanie działań informacyjnych i 
promocyjnych oraz ewaluacji.  
 
Wnioskodawca: MRiT 

222 
MFiPR 

(IZ FENG) 
www.mfipr.gov.pl 

Tryb 
niekonkur
encyjny 

- 
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Działanie 2.15 
Smart discovery 

(CP1) 

ogłoszenie naboru 
24 lutego 2023 r. 

rozpoczęcie naboru 
27 lutego 2023 r. 

zakończenie naboru 
29 grudnia  2023 r. 

Wsparcie realizacji procesu przedsiębiorczego 
odkrywania (dalej: PPO) poprzez oddolną 
identyfikację i weryfikację potencjałów 
rozwojowych na poziomie kraju z aktywnym 
zaangażowaniem interesariuszy.  
Uwzględnia również weryfikację, aktualizację i 
ewaluację KIS, z wykorzystaniem takich narzędzi, 
jak: analizy i ekspertyzy, 
spotkania/posiedzenia/warsztaty oraz smart labs. 
W ramach projektu prowadzony jest ponadto 
monitoring i ewaluacja podejmowanych działań w 
obszarze inteligentnych specjalizacji, a także 
niezbędne działania informacyjno-promocyjne.  
Zapewniony jest system koordynacji i współpracy 
poziomu krajowego i regionalnego oraz 
współpraca międzynarodowa w obszarze 
inteligentnych specjalizacji (m.in. wymiana 
danych, informacji, wspólne projekty w obszarze 
PPO i monitorowania), wymiana doświadczeń, 
dobrych praktyk i wiedzy pomiędzy 
przedstawicielami administracji publicznej w 
zakresie inteligentnych specjalizacji - udział w 
peer-review, wizyty studyjne  
 
Wnioskodawcy: MRiT 

45 

MFiPR 
(IZ FENG) 

www.mfipr.gov.pl 
 

Tryb 
niekonkur
encyjny 

- 
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Działanie 2.16 
Inno_Regio_Lab 

(CP1) 

ogłoszenie naboru 
24 lutego 2023 r. 

rozpoczęcie naboru 
27 lutego 2023 r. 

zakończenie naboru 
29 grudnia  2023 r. 

Wsparcie podnoszenia potencjału i kompetencji 
administracji publicznej rządowej i samorządowej 
we wspieraniu innowacji i działalności badawczo-
rozwojowej oraz zielonej i cyfrowej transformacji 
gospodarki.  
W projekcie następuje budowanie sieci 
współpracy, wymiana wiedzy i doświadczeń 
między podmiotami rządowymi i samorządowymi 
w obszarze B+R+I oraz upowszechnianie 
dobrych praktyk wśród instytucji. Możliwe jest 
opracowywanie założeń nowych rozwiązań, 
narzędzi wsparcia i kierunków interwencji w 
zakresie polityki regionalnej. Projekt obejmuje 
także prowadzenie badań, analiz i ewaluacji w 
zakresie rozwoju przedsiębiorczości, 
innowacyjności i efektywności polityki rozwoju 
regionalnego.  
 
Wnioskodawca: MFiPR 

45 

MFiPR 
(IZ FENG) 

www.mfipr.gov.pl 
 

Tryb 
niekonkur
encyjny 

- 

Działanie 2.17 
Rozwój oferty 

klastrów dla firm 
(CP1) 

 
 
 
 

ogłoszenie naboru 
25 kwietnia 2023 r.   
rozpoczęcie naboru 

30 maja 2023 r. 
zakończenie naboru 
30 sierpnia 2023 r. 

Wsparcie zwiększania profesjonalizacji 
działalności koordynatorów ponadregionalnych 
klastrów wzrostowych, celem rozwoju 
innowacyjnej oferty usługowej dla firm w zakresie 
B+R+I. 
Ponadto wsparcie skierowane jest na 
wzmocnienie potencjału koordynatorów 
Krajowych Klastrów Kluczowych celem rozwoju 
innowacyjnej oferty usługowej w zakresie B+R+I, 
w takich obszarach strategicznych, jak: 
transformacja cyfrowa, gospodarka o obiegu 
zamkniętym (GOZ), gospodarka niskoemisyjna, 
nowoczesna edukacja.  
Dodatkowo wsparcie dotyczyć będzie 
internacjonalizacji oferty ww. klastrów na 
wydarzeniach branżowych, w które wpisuje się 
oferta klastra. 
 
Wnioskodawcy: Koordynatorzy 
ponadregionalnych klastrów wzrostowych lub 
KKK 

66 
PARP  

www.parp.gov.pl 

Tryb 
konkurenc

yjny 
- 
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Działanie 2.18 
Rozwój oferty OI dla 

firm 
(CP1) 

ogłoszenie naboru 
10 października 2023 r. 

rozpoczęcie naboru 
14 listopada 2023 r. 
zakończenie naboru 

10 stycznia 2024.  

Wsparcie rozwoju potencjału akredytowanych 
przez ministra właściwego ds. gospodarki 
pojedynczych ośrodków innowacji o określonych 
specjalizacjach funkcyjnych lub konsorcjalnych 
ośrodków innowacji o określonych 
specjalizacjach tematycznych (w tym Digital 
Innovation Hubs (DIH) – ośrodki innowacji 
cyfrowych oraz Green Innovation Hubs (GIH) – 
ośrodki zielonych innowacji).    
Wsparcie ma przyczynić się do rozszerzenia ich 
oferty o nowe lub ulepszone proinnowacyjne 
usługi dla firm.  
Wsparcie dla Ośrodków Innowacji może 
obejmować również zwiększenie doświadczenia i 
możliwości współpracy na arenie 
międzynarodowej, ucyfrowienia usług czy 
zwiększenia dostępu do informacji o 
innowacyjnych rozwiązaniach.  
Wsparcie dla konsorcjów Ośrodków Innowacji 
dotyczyć może również świadczenia 
kompleksowych usług proinnowacyjnych, dla 
firm, w tym usług zmniejszających negatywny 
wpływ na środowisko lub wspierających 
transformację cyfrową dla przedsiębiorców 
podejmujących działalność innowacyjną.  
 
Wnioskodawcy: ośrodki innowacji lub ich 
konsorcja 

66 
PARP  

www.parp.gov.pl 

Tryb 
konkurenc

yjny 
- 
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Działanie 2.19 
Innovation Coach 

(CP1) 

ogłoszenie naboru 
24 lutego 2023 r. 

rozpoczęcie naboru 
27 lutego 2023 r. 

zakończenie naboru 
29 grudnia 2023 r. 

Wsparcie działań na rzecz przedsiębiorców 
potencjalnych Beneficjentów FENG w zakresie 
określenia kierunków ich rozwoju w obszarze 
innowacji oraz opracowania diagnozy ich 
potencjału innowacyjnego.  
IC jest bezpłatną usługą informacyjną, w ramach 
której coach przeanalizuje branżę, środowisko i 
dotychczasowe doświadczenie przedsiębiorstwa, 
a następnie w trakcie bezpośredniej współpracy z 
przedsiębiorcą zbada potencjał przedsiębiorstwa, 
możliwości i zasoby w zakresie działalności 
B+R+I.  
W wyniku realizacji usługi przedsiębiorca otrzyma 
rekomendacje zawierające kierunki i ścieżki 
wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie oraz 
wskaże możliwości pozyskania środków na 
innowacje z funduszy UE.  
 
Wnioskodawca: MFiPR 

24 
MFiPR 

(IZ FENG) 
www.mfipr.gov.pl  

Tryb 
niekonkur
encyjny 

- 

Działanie 2.20 
INNOSTART 

(CP1) 

ogłoszenie naboru 
24 lutego 2023 r. 

rozpoczęcie naboru 
27 lutego 2023 r. 

zakończenie naboru 
29 grudnia 2023 r. 

Wsparcie MSP rozpoczynających działalność 
innowacyjną, które nie posiadają doświadczenia 
w realizacji projektów B+R.. MSP będący 
absolwentami Innovation Coach mogą skorzystać 
z: 
- doradztwa specjalistycznego w zakresie 
rozwoju koncepcji i przygotowania pierwszego 
projektu B+R; 
- wsparcia finansowego na realizację pierwszego 
projektu B+R na START.                                                                                                            
Poprzez projekt INNOSTART nastąpi 
przygotowanie MŚP do działań w ramach 
projektów B+R na większą skalę, które będą 
mogły ubiegać się o dofinansowanie np. w 
ramach 1. Priorytetu FENG. 
 
Wnioskodawca: NCBR 

49 
MFiPR 

(IZ FENG) 
www.mfipr.gov.pl  

Tryb 
niekonkur
encyjny 

- 
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Działanie 2.21 
Wsparcie 

transformacji 
cyfrowej polskich 

MŚP 
(CP1) 

ogłoszenie naboru 
24 lutego 2023 r. 

rozpoczęcie naboru 
27 lutego 2023 r. 

zakończenie naboru 
29 grudnia 2023 r. 

Wsparcie MŚP na zakup i wdrożenie rozwiązań 
IT służących transformacji cyfrowej. Wsparcie 
przeznaczone będzie na zakup gotowych 
rozwiązań (w formie licencji lub praw własności 
do technologii) oraz na zlecone prace 
programistyczne. 
Inną formą wsparcia dla MŚP będzie doradztwo 
przedwdrożeniowe, celem rozpoznania 
faktycznych potrzeb i korzyści firmy w zakresie 
cyfryzacji przedsiębiorstwa.  
 
Wnioskodawca: ARP 

169 

MFiPR 
(IZ FENG) 

www.mfipr.gov.pl 
 

Tryb 
niekonkur
encyjny 

- 

Działanie 2.22 
Współfinansowanie 

działań EDIH 
(CP1) 

ogłoszenie naboru 
28 lutego 2023 r. 

rozpoczęcie naboru 
28 marca 2023 r. 

zakończenie naboru 
20 kwietnia 2023 r. 

Wsparcie zwiększania konkurencyjności MŚP w 
procesie transformacji cyfrowej, w którym istnieje 
znaczne zapotrzebowanie w zakresie 
podniesienia poziomu adopcji najnowszych 
rozwiązań cyfrowych w działalności biznesowej.  
Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych (EDIH) 
będą działać w modelu one-stop-shop. Usługi 
przez nie oferowane mają umożliwić 
przedsiębiorstwu stworzenie planu transformacji 
cyfrowej, zapewnić dostęp do aktualnej 
specjalistycznej wiedzy, a także zapewnić 
warunki do testowania rozwiązań lub 
eksperymentowanie z najnowszymi 
technologiami, mającymi potencjalnie kluczowe 
znaczenie dla wytwarzanych przez niego 
produktów, oferowanych usług, stosowanych 
procesów lub przyjętych modeli biznesowych. 
Wsparcie kierowane będzie do podmiotów, które 
zostały wybrane w ramach konkursu 
organizowanego w ramach Digital Europe 
Programme.  
 
Wnioskodawcy: EDIH 

245 
PARP  

www.parp.gov.pl 

Tryb 
konkurenc

yjny 
- 
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Działanie 2.23 
Współfinansowanie 

działań TEF AI 
(CP1) 

ogłoszenie naboru 
28 lutego 2023 r. 

rozpoczęcie naboru 
28 marca 2023 r. 

zakończenie naboru 
20 kwietnia 2023 r. 

Wsparcie zwiększania konkurencyjności MŚP w 
procesie transformacji cyfrowej w obszarze 
sztucznej inteligencji. Usługi oferowane przez 
TEF AI mają umożliwić przedsiębiorcom 
eksperymentowanie, testowanie oraz walidację 
rozwiązań AI zarówno w środowisku wirtualnym 
jak i rzeczywistym. Jednocześnie wsparcie 
tworzenia TEF pozwoli na włączenie się do 
transgranicznej sieci testów i eksperymentowania 
sztucznej inteligencji, monitorowania, walidacji i 
certyfikacji tej technologii na podstawie 
wypracowanych również w Polsce standardów i 
reguł technicznych, organizacyjnych i etycznych.  
Wsparcie kierowane będzie do podmiotów, które 
zostały wybrane w konkursach organizowanych 
w ramach Digital Europe Programme.  
 
Wnioskodawcy: TEF AI 

111 
NCBR 

www.ncbr.gov.pl 

Tryb 
konkurenc

yjny 
- 

 
 
 
 
 

Działanie 2.24 
Polskie Mosty 

Technologiczne 
(CP1) 

ogłoszenie naboru 
24 lutego 2023 r. 

rozpoczęcie naboru 
27 lutego 2023 r. 

zakończenie naboru 
29 grudnia 2023 r. 

Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji 
przedsiębiorstw, posiadających innowacyjny 
produkt, usługę bądź technologię na wybranych 
rynkach zagranicznych, z wykorzystaniem 
różnych modeli e-commerce. Wsparciem objęte 
będą MŚP, które posiadają potencjał do 
internacjonalizacji działalności, do rozwoju 
innowacyjnych produktów, usług lub technologii, 
są zainteresowani pozyskiwaniem nowych 
możliwości rozwoju na rynkach zagranicznych. 
 
Wnioskodawca: PAIH 

146 

MFiPR 
(IZ FENG) 

www.mfipr.gov.pl 
 

Tryb 
niekonkur
encyjny 

- 
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Działanie 2.25 
Promocja marki 

innowacyjnych MŚP 
(CP1) 

 
 
 
 

ogłoszenie naboru 
24 maja 2023 r.   

rozpoczęcie naboru 
20 czerwca 2023 r. 
zakończenie naboru 
20 września 2023 r. 

Wsparcie promowania marek produktowych 
polskich MŚP poprzez Markę Polskiej 
Gospodarki. Instrument skierowany jest do 
polskich przedsiębiorstw posiadających znaczący 
potencjał eksportowy na rynkach 
międzynarodowych.  
Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców 
posiadających znaczący potencjał eksportowy na 
rynkach międzynarodowych, przewidujące udział 
w wydarzeniach targowych i konferencyjnych 
określonych przez ministra właściwego ds. 
gospodarki w kalendarzu imprez targowych 
kluczowych dla rozwoju wybranych branż 
gospodarki oraz wyjazdowe misje gospodarcze 
prowadzone na  tych rynkach. 
 
Wnioskodawcy: MŚP 

155 
PARP  

www.parp.gov.pl 

Tryb 
konkurenc

yjny 
- 

Działanie 2.26 
Umiędzynarodowien

ie MŚP – Brand  
HUB 
(CP1) 

ogłoszenie naboru 
24 lutego 2023 r. 

rozpoczęcie naboru 
27 lutego 2023 r. 

zakończenie naboru 
29 grudnia 2023 r. 

Wsparcie aktywizacji MŚP do dywersyfikacji 
działalności eksportowej na rynki zagraniczne, w 
tym o wysokim potencjalne importowym. Celem 
działania jest rozwój potencjału innowacyjnego i 
eksportowego polskich przedsiębiorstw, promocja 
sektorów o wysokim potencjale eksportowym i 
innowacyjnym, z uwzględniłem przemysłów 
wysokiej techniki. 
W efekcie realizacji działania nastąpi umocnienie 
rozpoznawalności Polski (Marki Polskiej 
Gospodarki) i polskich firm, ich produktów i usług 
na rynkach zagranicznych, a także zwiększenie 
liczby polskich firm posiadających kompetencje i 
uczestniczących w transformacji cyfrowej w 
obszarze eksportu.  
Działanie ma charakter systemowy, skierowany 
jest do wszystkich MŚP reprezentujących dany 
sektor. W ramach projektu wdrażane będą nowe 
działania promocyjne z wykorzystaniem kanałów 
elektronicznych, które będą skierowane do 
wszystkich MŚP z priorytetowych sektorów. 
 
Wnioskodawca: MRiT 

182 

MFiPR 
(IZ FENG) 

www.mfipr.gov.pl  
 

Tryb 
niekonkur
encyjny 

- 
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Działanie 2.27 
Laboratorium 

innowatora 
(CP1) 

ogłoszenie naboru 
21 września 2023 r. 
rozpoczęcie naboru 

24 października 2023 r. 
zakończenie naboru 
19 grudnia 2023 r. 

Wsparcie programów mentoringowych, 
pozwalających zweryfikować założenia 
biznesowe pomysłodawców, oferujących dostęp 
do przestrzeni do pracy (typu co-work) oraz 
dostęp do prototypowni, laboratorium etc. 
Wsparcie pozwoli określić warunki przyszłej 
działalności gospodarczej pomysłodawców w 
ramach firm typu start-up. Programy uwzględniać 
będą również działania przyciągające polskie 
tech talents z zagranicy – inżynierów, 
naukowców, przedsiębiorców oraz byłych 
przedsiębiorców polskiego pochodzenia 
działających w różnych krajach, w celu 
umożliwienia im weryfikacji założeń biznesowych 
w ramach programu i założenia działalności 
gospodarczej typu startup w Polsce. 
 
Wnioskodawcy: podmioty działające na rzecz 
rozwoju gospodarczego lub innowacyjności 
(ośrodki innowacji, w tym akceleratory) 

11 
PARP  

www.parp.gov.pl 

Tryb 
konkurenc

yjny 
- 

Działanie 2.28 
Startup Booster 

Poland 
(CP1) 

ogłoszenie naboru 
9 maja 2023 r. 

rozpoczęcie naboru 
13 czerwca 2023 r. 
zakończenie naboru 

1 sierpnia 2023 r. 

Wsparcie w ramach programów rozwojowych o 
charakterze akceleracyjnym i post-
akceleracyjnym dla innowacyjnych 
przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju 
(startupów), udzielane przez wybranych w trybie 
konkursowym operatorów, w celu przyspieszenia 
rozwoju przedsiębiorstw. 
Wsparcie kosztów działań operatorów 
związanych z zarządzaniem programami, w 
szczególności dotyczące pozyskania startupów 
do programów oraz kompleksowej obsługi 
programów, w tym pokrycie kosztów członkostwa 
akceleratorów w międzynarodowych sieciach, 
zaangażowania ekspertów i mentorów, udziału 
partnerów międzynarodowych. 
 
Wnioskodawcy: podmioty działające na rzecz 
rozwoju gospodarczego lub innowacyjności 
(ośrodki innowacji, w tym akceleratory) 

91 
PARP  

www.parp.gov.pl 

Tryb 
konkurenc

yjny 

Ścieżka Smart UP 
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Działanie 2.29 
Startups are us 

(CP1) 

ogłoszenie naboru 
24 lutego 2023 r. 

rozpoczęcie naboru 
27 lutego 2023 r. 

zakończenie naboru 
29 grudnia 2023 r. 

Wsparcie na zintegrowanie ekosystemu 
startupowego, intensyfikację i rozwój działań 
przeznaczonych dla startupów, które są  
ukierunkowane i/lub mają potencjał na 
skalowanie działalności (również w wymiarze 
globalnym). 
Ponadto wsparcie profesjonalizacji podmiotów 
świadczących usługi dla startupów (akceleratory) 
oraz promowanie nowych modeli biznesowych  i 
innowacyjnych rozwiązań.  
Głównym działaniem w projekcie mają być 
krótkoterminowe przedsięwzięcia skierowane do 
startupów i akceleratorów realizowane we 
współpracy z partnerami zagranicznymi.   
 
Wnioskodawca: PARP 

35 

MFiPR 
(IZ FENG) 

www.mfipr.gov.pl 
 

Tryb 
niekonkur
encyjny 

- 
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Działanie 2.30 
Instrumenty 
kapitałowe 

(CP1) 

ogłoszenie naboru 
24 lutego 2023 r. 

rozpoczęcie naboru 
27 lutego 2023 r. 

zakończenie naboru 
30 czerwca 2023 r. 

Wsparcie w formie instrumentów kapitałowych 
dla MŚP znajdujących się na wczesnym etapie 
rozwoju, które wdrażają lub mają zamiar wdrożyć 
lub rozwinąć innowacyjne rozwiązania 
(produktowe, usługowe, procesowe, 
organizacyjne i marketingowe) i które ze względu 
na wysokie ryzyko związane z wczesnym etapem 
rozwoju potrzebują finansowania wysokiego 
ryzyka (venture capital) z elementem smart 
money, co ma wesprzeć je w odniesieniu 
komercyjnego sukcesu. Przedsiębiorstwa 
otrzymają finansowanie na rozwój działalności w 
zamian za część praw udziałowych w swoich 
spółkach. 
W ramach działania wdrażane są następujące 
instrumenty: 
1. Starter (inwestycje kapitałowe w spółki na 

wczesnym etapie rozwoju, w tym w spółki nie 
osiągające jeszcze przychodów); 

2. Biznest (inwestycje kapitałowe w spółki na 
wczesnym etapie rozwoju, przy udziale 
aniołów biznesu) 

3. Otwarte Innowacje (inwestycje kapitałowe w 
spółki które wdrażają lub mają zamiar 
wdrożyć projekty realizowane w formule 
otwartych innowacji) 

4. KOFFI (inwestycje kapitałowe w spółki na 
etapie rozwoju i ekspansji) 

5. CVC (inwestycje kapitałowe w spółki 
realizowane przy udziale kapitału inwestorów 
korporacyjnych). 

 
Wnioskodawca: BGK  

1 824 

MFiPR 
(IZ FENG) 

www.mfipr.gov.pl 
 

Tryb 
niekonkur
encyjny 

- 
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Działanie 2.31 
Fundusz 

Gwarancyjny 
(CP1) 

ogłoszenie naboru 
24 lutego 2023 r. 

rozpoczęcie naboru 
27 lutego 2023 r. 

zakończenie naboru 
30 czerwca 2023 r. 

Wsparcie na zwiększanie potencjału 
rozwojowego przedsiębiorstw oraz tworzenie 
zachęt dla finansowania dłużnego m.in. w 
zakresie innowacyjności oraz transformacji 
cyfrowej.   
Instrument gwarancyjny skierowany jest do 
mikro, małych i średnich firm oraz do 
przedsiębiorstw typu small mid-caps i mid-caps. 
Gwarancja jako zabezpieczenie spłaty zadłużenia 
ułatwia firmom dostęp do finansowania z 
przeznaczeniem na realizację inwestycji i/lub 
zwiększenie kapitału obrotowego niezbędnego do 
rozwoju firmy oraz zapewnienia płynności 
finansowej. Wsparcie w formie gwarancji 
przeznaczone jest dla przedsiębiorstw gotowych 
podjąć dodatkowe ryzyko związane z 
zwiększeniem zadłużenia firmy. 
 
Wnioskodawca: BGK 

1 058 

MFiPR 
(IZ FENG) 

www.mfipr.gov.pl 
 

Tryb 
niekonkur
encyjny 

- 

Działanie 2.32 
Kredyt 

technologiczny 
(CP1) 

ogłoszenie naboru 
9 marca 2023 r. 

rozpoczęcie naboru 
23 marca 2023 r. 

zakończenie naboru 
31 maja 2023 r. 

Wsparcie dotyczące stymulowania 
konkurencyjności MŚP przez wdrożenia 
własnych lub nabywanych nowych technologii w 
formie prawa własności przemysłowej lub 
wyników prac rozwojowych lub wyników badań 
przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy 
technicznej, skutkujące wprowadzaniem na rynek 
nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub 
usług. 
Wsparcie publiczne stanowić będzie premię 
technologiczną – dofinansowanie stanowiące 
refundację części kapitałowej kredytu 
technologicznego przeznaczonego na pokrycie 
kosztów kwalifikowanych poniesionych przez 
beneficjenta na realizację inwestycji.  
 
Wnioskodawcy: MŚP 

578 
BGK  

www.bgk.gov.pl 

Tryb 
konkurenc

yjny 
- 

Priorytet III. Zazielenienie przedsiębiorstw 
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Działanie 3.1 
Kredyt ekologiczny 

(CP2) 

ogłoszenie naboru 
17 maja 2023 r.   

rozpoczęcie naboru 
6 czerwca 2023 r. 

zakończenie naboru 
17 sierpnia 2023 r. 

Wsparcie przedsiębiorstw w transformacji 
zwiększającej ich efektywność energetyczną 
poprzez modernizację infrastruktury, w tym 
również poprzez inwestycje w nowe lub 
ulepszone produkty lub procesy. 
W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli 
realizować inwestycje na rzecz 
szerokorozumianej efektywności energetycznej, 
w tym związane z energooszczędnością lub 
zmianą źródeł wykorzystywanej energii na 
bardziej ekologiczne. 
Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna 
– dofinansowanie stanowiące refundację części 
kapitałowej kredytu ekologicznego 
przeznaczonego na pokrycie kosztów 
kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta 
na realizację powyższej inwestycji.   
 
Wnioskodawcy: MŚP, small i midcaps 

333 

BGK  
www.bgk.gov.pl 

Tryb 
konkurenc

yjny 

- 

ogłoszenie naboru 
 1 sierpnia 2023 r.   

rozpoczęcie naboru 
22 sierpnia 2023 r. 

zakończenie naboru 
21 listopada 2023 r. 

333 - 
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Działanie 3.2 
Zielony Fundusz 

Gwarancyjny 
(CP2) 

ogłoszenie naboru 
24 lutego 2023 r. 

rozpoczęcie naboru 
27 lutego 2023 r. 

zakończenie naboru 
30 czerwca 2023 r. 

Wsparcie dotyczące zwiększania skali 
transformacji energetycznej przedsiębiorstw 
poprzez zapewnienie źródeł finansowania 
dłużnego dla inwestycji i innych kosztów 
związanych z taką transformacją.  
Instrument skierowany jest do mikro, małych i 
średnich firm oraz do przedsiębiorstw typu small 
mid-caps i mid-caps. 
Gwarancja ma ułatwić dostęp do finansowania 
inwestycji zwiększających efektywność 
energetyczną przedsiębiorstw, w tym w zakresie 
nowych inwestycji oraz modernizacji 
dotychczasowej działalności w kierunku zielonej 
transformacji dotyczącej budynków, linii 
produkcyjnych, zakupu urządzeń ograniczających 
zużycie energii elektrycznej lub cieplnej, 
zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, instalacji wytwarzających energię ze 
źródeł odnawialnych.  
Z gwarancji mogą skorzystać przedsiębiorstwa 
posiadające zdolność kredytową w ocenie 
instytucji finansowej, ale mające trudności w 
dostępie do finansowania z powodu braku lub 
niewystarczającego zabezpieczenia spłaty 
zadłużenia. 
 
Wnioskodawca: BGK 

771 

MFiPR 
(IZ FENG) 

www.mfipr.gov.pl 
 

Tryb 
niekonkur
encyjny 

- 
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Działanie 3.3 
IPCEI wodorowy 

(CP2) 

ogłoszenie naboru 
15 lutego 2023 r.   

rozpoczęcie naboru 
15 marca 2023 r. 

zakończenie naboru 
14 kwietnia 2023 r. 

Wsparcie projektów polskich przedsiębiorstw 
uczestniczących w realizacji Ważnych Projektów 
Stanowiących Przedmiot Wspólnego 
Europejskiego Zainteresowania (IPCEI - 
important projects of common European interest).  
Finansowanie będzie dotyczyło projektów z 
obszaru niskoemisyjnego i produkowanego z 
wykorzystaniem energii odnawialnej wodoru. 
Celem wspólnej inicjatywy ma być budowa 
łańcucha wartości wodoru w UE, który umożliwi 
wykorzystanie go w transporcie, energetyce i 
przemyśle. Projekty realizowane w wodorowym 
IPCEI będą dotyczyć zarówno fazy wytwarzania, 
dystrybucji i magazynowania wodoru, jak i 
opracowania technologii i systemów 
wykorzystania wodoru w trzech ww. obszarach. 
Wodorowe IPCEI będzie obejmować zarówno 
projekty w fazie badań i rozwoju, pierwszego 
zastosowania przemysłowego. 
 
Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa 

741 
NCBR 

www.ncbr.gov.pl 
Tryb 

konkurenc
yjny 

- 

Priorytet IV. Pomoc techniczna 

Działanie 4.1 
Pomoc techniczna 

(PT.1) 

ogłoszenie naboru 
5 czerwca 2023 r.   

rozpoczęcie naboru 
7 czerwca 2023 r. 

zakończenie naboru 
10 lipca 2023 r. 

Wsparcie efektywnego zarządzania i wdrażania 
FENG poprzez zapewnienie: 
I. Sprawnego systemu realizacji Programu,   
II. Efektywnego systemu informacji i promocji 

Programu,  
III. Wsparcia potencjału beneficjentów, 

potencjalnych beneficjentów i partnerów do 
aplikowania o dofinansowanie i realizacji 
projektów. 

 
Wnioskodawcy: Instytucje systemu wdrażania 
FENG 

150 
MFiPR 

(IZ FENG) 
www.mfipr.gov.pl 

Tryb 
niekonkuren

cyjny 
- 

 


