
Zewnętrzne źródła 
finansowania 
innowacji

FURTHER TOGETHER



Firmy nie wykorzystują 

potencjału zewnętrznych 

źródeł finansowania takich 

jak dotacje czy ulgi. 

Najbardziej popularnym 

źródłem finansowania są 

własne zasoby firmy (93%).

Źródła finansowania działań B+R

Etapy działań B+R

Każde przedsiębiorstwo może skorzystać z różnych źródeł zewnętrznego 

finansowania innowacji. Wybrane formy dostosowane są do etapu działań 

B+R, które prowadzi firma. 

Koszty prac badawczo-rozwojowych, które już zostały poniesione 

mogą zostać zakwalifikowane do ulgi B+R i odliczone 

w wysokości 100%-150% od podstawy opodatkowania. 

W przypadku działań, które zostaną objęte ulgą dla twórców, 

można zastosować 50% kosztów uzyskania przychodów.

Firmy, które uzyskują dochód dzięki wynikom własnych 

prac B+R, mogą skorzystać z ulgi IP Box – preferencyjnej 

5-procentowej stawki podatku dochodowego.
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Dotacje krajowe

Ulga B+R

Pożyczki i kredyty

Dotacje unijne

Własne zasoby

Projekty innowacyjne, które przedsiębiorstwo dopiero planuje 

przeprowadzić, mogą zostać dofinansowane z dotacji unijnych. 

Konieczne jest postępowanie ściśle wg opisanego planu.

Firmy mogą również posiłkować się kredytami, co wiąże się 

z podwyższeniem kosztów prowadzonych działań.
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Potencjalne oszczędności

Finansowanie zewnętrzne działań B+R daje przedsiębiorstwom realne 

oszczędności, dlatego warto korzystać z różnych rozwiązań. Zewnętrzne formy 

finansowania można stosować komplementarnie.

Ulepszanie produktów, usług, procesów

Przełomowe działania innowacyjne

Komercjalizacji wyników działań B+R

1,9 
mln zł

 Koszty osobowe – 5 mln zł

 Materiały i surowce – 3 mln zł

 Ekspertyzy i opinie – 1 mln zł

 Amortyzacja – 1 mln zł

 Stawka CIT/PIT – 19% 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

Poddziałanie 1.1.1 

Badania przemysłowe i prace rozwojowe 

 Wartość projektu – 20 mln zł

 Średnie dofinansowanie – 50%

10 
mln zł

0,7 
mln zł

Dochód dzięki patentom, wzorom użytkowym, 

wzorom przemysłowym, autorskim prawom 

do programu komputerowego.

 Roczny dochód – 5 mln zł

 Stawka CIT 19% – 0,95 mln zł

 Stawka CIT 5% – 0,25 mln zł
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Działania B+R Potencjalne oszczędności

Praca twórcza pracowników

Niższy podatek PIT dla 100 pracowników

 Średnie roczne wynagrodzenie 

pracownika brutto  – 100 tys. zł

 Łączne roczne wynagrodzenie 

netto bez ulgi  – 7,4 mln zł

 Łączne roczne wynagrodzenie 

netto z ulgą – 7,8 mln zł

0,4 
mln zł



Gwarancja 

bezpieczeństwa rozwiązań

 Uzyskujemy indywidualne 

interpretacje podatkowe.

 Wspieramy Klienta aż do czasu 

wygaśnięcia projektów 

i przedawnienia roszczeń.

Dlaczego warto 

współpracować 

z Ayming?

Maksymalne 

oszczędności

 Identyfikujemy wszystkie 

dostępne źródła finansowania.

 Przeprowadzamy projekty 

kompleksowo – łączymy wiedzę 

techniczną, podatkową, 

księgową i kadrową.

Minimalne 

zaangażowanie Klienta

 Wdrażamy rozwiązania 

dopasowane do potrzeb Klienta.

 Realizujemy projekt do uzyskania 

realnych oszczędności.
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