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Przemysł 4.0 

robotyzacja, automatyzacja, cyfryzacja, transformacja w kierunku przemysłu 4.0,  

IoT, Blockchain, Big data, VR, AR, chmura obliczeniowa, sztuczna inteligencja 

 

Cel Dla kogo? 

 
Przygotowanie do wdrożenia kompleksowej  

transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 

 oraz  

wdrożenie rozwiązań w zakresie 

 cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji 

 
Małe i średnie firmy, które: 
 

• prowadzą produkcję 

• osiągnęły przychody min. 2 mln zł w jednym  
z ostatnich 3 lat 

• mają opracowany plan transformacji 
w kierunku Przemysłu 4.0 

 
 

Na co? 

 
Doradztwo 
 

• plan transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 

• doradztwo związane z wdrożeniem zmiany 
określonej w planie transformacji 

 
Wdrożenie 
 

• Zakup maszyn i  urządzeń – środki trwałe 

• Zakup licencji, patentów, , know-how i innych 
praw własności intelektualnej – wartości 
niematerialne i prawne 

 

Ile? 

Rodzaj wydatku Dofinansowanie Kwota dotacji 

Doradztwo - opracowanie 
planu transformacji  przed 

złożeniem wniosku 

Max. wartość usług 100 000 zł  
 

50% dotacji  
w ramach pomocy de minimis 

do 50 000 zł 

Doradztwo związane z 
wdrożeniem 

50% dotacji  
w ramach pomocy de minimis 

do 800 000 zł 
 

lub 
 

do 750 000 zł,  
w przypadku wykorzystania dotacji na 

doradztwo w zakresie opracowania planu 
transformacji 

Wdrożenie 

• 85% jeżeli firma korzysta z  pomocy 
de minimis 

• wg mapy pomocy regionalnej jeżeli 
firma korzysta z pomocy regionalnej, 
np.  małe firmy woj. mazowieckie 
55% (poza Warszawą), śląskie 45%, 
dolnośląskie 45%, łódzkie 55%, 
lubelskie 70% itd. 

Maksymalna dotacja całkowita:  
800 000 zł. 

 

Na kiedy? Wymagania? 

 
Rozpoczęcie naboru wniosków: 15 czerwiec  2021 
Zakończenie naboru wniosków: 30 czerwiec 2021 

. 

 
1. Status małej lub średniej firmy 
2. Działalność produkcyjna 
3. Przychody 2 mln zł w jednym z trzech ostatnich lat 
4. Gotowy plan transformacji 
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Kluczowe kryteria oceny  

 

1. korzyści z realizacji projektu - wdrożenie będzie miało znaczący wpływ na obecne procesy funkcjonujące w 

firmie 

2. stopień zastosowania technologii Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwie - projekt ma istotny wpływ na stopień 

zastosowania technologii Przemysłu 4.0 w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa. 

 

 

Obszary technologii 

 

Obszary technologii Przemysłu 4.0, które mogą być objęte projektem 

1. Big Data oraz działania związane z analizą danych; 

2. Roboty przemysłowe; 

3. Przemysłowy Internet rzeczy; 

4. Integracja IT/OT i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS); 

5. Cyberbezpieczeństwo; 

6. Chmura obliczeniowa; 

7. Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość; 

8. Sztuczna inteligencja; 

9. Blockchain; 

10. Druk addytywny (druk 3D) 

 

Głównie kroki w ramach przygotowania i realizacji projektu 

 

 

 

Analiza potrzeb

Analiza sytuacji firmy

Symulacja wyniku oceny 
wniosku

Plan działań 
przygotowawczych

Wstępna ocena szans 
projektu

Diagnoza firmy

Otoczenie i trendy 

Produkty firmy

Model biznesowy

Potencjał do transformacji

Ocena dojrzałości cyfrowej

Wnioseki i rekomendacje

Charakterystyka inwestycji

Plan wdrożenia

Źródła finansowania

Opracowanie planu 
transformacji firmy

Wstępne oferty na zakupy

Finansowanie pomostowe

Zbieranie danych 
szczegółowych

Zbieranie danych 
oraz budżet projektu 

Opracowanie 
wniosku


