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Warszawa,	  29	  września	  2021	  r.	  
	  

Bony	  na	  cyfryzację	  –	  termin	  składania	  wniosków	  skrócony	  do	  5	  
października	  

Od	  20	  września	  przedsiębiorcy	  zgłosili	  do	  PARP	  w	  konkursie	  „Bony	  na	  cyfryzację”	  wnioski	  o	  
łącznej	  wartości	  ponad	  214	  mln	  zł,	  znacząco	  przekraczając	  zapisany	  w	  regulaminie	  próg	  120	  proc.	  
budżetu	  konkursu.	  Zgodnie	  z	  regulaminem	  nabór	  wniosków	  zostanie	  zakończony	  wcześniej	  niż	  
pierwotnie	  zakładano.	  Na	  zgłoszenia	  czekamy	  do	  5	  października	  2021	  r.	  (do	  godz.	  16.00).	  
Program	  jest	  finansowany	  ze	  środków	  unijnych	  Programu	  Operacyjnego	  Inteligentny	  Rozwój.	  

	  Konkurs	  „Wsparcie	  MŚP	  w	  obszarze	  cyfryzacji	  –	  Bony	  na	  cyfryzację”	  skierowany	  jest	  do	  mikro-‐,	  
małych	  i	  średnich	  przedsiębiorstw	  prowadzących	  działalność	  na	  terytorium	  Rzeczpospolitej	  
Polskiej.	  Łączna	  kwota	  przeznaczona	  na	  dofinansowanie	  projektów	  wynosi	  110	  mln	  zł.	  
Przedsiębiorca	  ubiegający	  się	  o	  dofinansowanie	  może	  liczyć	  na	  wsparcie	  w	  wysokości	  od	  51	  do	  
nawet	  255	  tys.	  zł.	  

Wsparcie	  mogą	  uzyskać	  projekty	  polegające	  na	  wprowadzeniu	  przez	  MŚP	  innowacji	  procesowej	  
poprzez	  wykorzystanie	  technologii	  cyfrowych.	  Realizacja	  projektu	  ma	  wprowadzić	  znaczącą	  zmianę	  
procesów	  lub	  sposobu	  funkcjonowania	  firmy	  w	  warunkach	  obecnej	  lub	  przyszłych	  pandemii.	  Może	  
stanowić	  uzupełnienie	  dla	  toczących	  się	  już	  procesów,	  spowodować	  zmianę	  modelu	  biznesowego	  
przedsiębiorstwa	  lub	  jego	  strategii.	  	  

Projekt	  może	  polegać	  dodatkowo	  na	  wdrożeniu	  innowacji	  produktowej	  powiązanej	  z	  wdrażaną	  
innowacją	  procesową.	  Wprowadzony	  na	  rynek	  produkt	  musi	  być	  zatem	  nowy	  lub	  znacząco	  
ulepszony	  w	  stosunku	  do	  dotychczasowych	  produktów	  danego	  przedsiębiorcy.	  	  

Dofinansowaniu	  będą	  podlegać	  takie	  koszty,	  jak:	  zakup	  usług	  programistycznych	  lub/i	  zakup	  
oprogramowania	  gotowego,	  co	  stanowi	  komponent	  obligatoryjny	  projektu	  o	  minimalnej	  wartości	  
wydatków	  kwalifikowalnych	  60	  tys.	  zł	  oraz	  zakup	  środków	  trwałych,	  usług	  doradczych	  lub/i	  
szkoleniowych,	  które	  stanowią	  komponent	  fakultatywny	  projektu	  o	  maksymalnej	  wartości	  
wydatków	  kwalifikowalnych	  150	  tys.	  zł.	  	  

Więcej	  informacji	  nt.	  warunków	  udziału	  w	  konkursie	  znajduje	  się	  na	  stronie:	  Wsparcie	  MSP	  w	  
obszarze	  cyfryzacji	  -‐	  Bony	  na	  cyfryzację	  

	  



	  

	  


