
DESIGN DLA 
PRZEDSIĘBIORCÓW 
przewodnik po konkursie 



CEL KONKURSU: 

Design dla przedsiębiorców to konkurs skierowany 

do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 

które dążą do rozwoju poprzez wprowadzanie 

innowacji. 

MIKRO MAŁE ŚREDNIE 

<10 <50 <250 
LICZBA 

PRACOWNIKÓW

ROCZNY OBRÓT 

W EURO 

CAŁKOWITY 

BILANS ROCZNY 

W  EURO 

2 MLN 10 MLN < 50 MLN 

≤ 2 MLN ≤ 10 MLN ≤ 43 MLN 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE? 

Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorstwa, 

które zlokalizowane są na obszarze Polski 

z wyłączeniem województw Polski Wschodniej tj.: 

lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, 

świętokrzyskiego 

i warmińsko-mazurskiego

województwa objęte projektem 

Celem jest sfinansowanie profesjonalnego procesu 

projektowego w wyniku którego zostanie wdrożony 

na rynek nowy produkt.

GRUPA DOCELOWA:



a) zakup usług doradczych mających na 

celu opracowanie projektu wzorniczego:

- wstępny audyt wzorniczy;

- określenie briefu projektowego;

- opracowanie prototypów oraz ich 

testowanie;

b) zakup maszyn i urządzeń;

c) zakup patentów, licencji, know-how.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ 
DOFINANSOWANIE? 

Usługi dotyczące profesjonalnego procesu 

wzorniczego, w tym:



JAKA JEST WYSOKOŚĆ 
DOFINANSOWANIA? 

Dofinansowanie wynosi do 85 % 

wartości budżetu projektu 

Minimalna wartość projektu to 

60 000 zł 

 
Maksymalna wartość projektu to 

1 500 000 zł 

 
Maksymalna wartość 

dofinansowania wynosi 

1 125 000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 

4 marzec - 31 maj 2019 



Rozwój firmy poprzez wprowadzenie do sprzedaży nowego 

produktu oraz zdobycie przewagi konkurencyjnej i poprawa 

wyników finansowych.

JAKIE KORZYŚCI PRZYNOSI FIRMIE 
UDZIAŁ W PROJEKCIE?

 * kompleksowa usługa obejmująca przygotowanie oraz 

prawidłowe rozliczanie projektu;

     * indywidualne i partnerskie podejście do Klienta;

* najwyższa jakość usług.

KORZYŚCI WSPÓŁPRACY Z NAMI:

JAK DZIAŁAMY ? 

1) Rozpoczęcie współpracy

Analiza potrzeb Klienta i budowa koncepcji 

projektu zgodnie ze strategią rozwoju.

 2) Źródło finansowania

Przygotowanie strategii finansowania projektu ze 

środków unijnych.

3) Wniosek o dotację

Kompleksowe przygotowanie dokumentacji 

aplikacyjnej wraz ze wszystkimi załącznikami.

 4) Ocena projektu

Wsparcie na każdym etapie, od oceny projektu do 

podpisania umowy o dofinansowanie.

5) Rozliczenie projektu 

Skomplikowany proces rozliczania projektu 

bierzemy na siebie. Mamy w tym doświadczenie 

i jesteśmy dobrzy w tym co robimy.

PAMIĘTAJ! 
INNOWACJA TO NAJLEPSZA DROGA 

DO ROZWOJU TWOJEJ FIRMY



JESTEŚ ZAINTERESOWANY/A NASZA OFERTĄ? 
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: 

MASTERLANG Dział Projektów Inwestycyjnych
ul. Torfowa 3/1 30-384 Kraków

+48 533 394 985
inwestycje@masterlang.pl


