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• Od 2011 r. NCBR jest Instytucją Pośredniczącą dla Programów 
Operacyjnych UE:  

 Kapitał Ludzki (POKL)  

 Innowacyjna Gospodarka (POIG)  

 Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) 

 

• W perspektywie finansowej 2014-2020 Instytucja 
Pośrednicząca dla Programów Operacyjnych:  

 Inteligentny Rozwój (POIR) 

 Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) 

 Polska Cyfrowa  (POPC) 

NCBR - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA 



Najważnie jsze założenia POIR  

Główny cel  POIR –  

wzrost innowacyjności polskiej 
gospodarki 

Zwiększenie nakładów na B+R 
ponoszonych przez przedsiębiorstwa  

(BERD = 0,85% PKB do 2020) 

Instrumenty wsparcia skierowane głównie 
do przedsiębiorstw w celu podjęcia przez 

nie i rozwoju działalności B+R+I  

Położenie większego nacisku na współpracę 
sektorów biznesu i nauki 

Hasło przewodnie  - wsparcie projektów 
od pomysłu do rynku 

Zgodność z Krajowymi Inteligentnymi 
Specjalizacjami (KIS) 



I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa  

II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia prac 
B+R 

III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 

IV.Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego 

V. Pomoc techniczna 
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 5 mld €  

58,9% alokacji 

Podzia ł  na os ie pr iory tetowe -  POIR 



Inst rumenty I  Osi  -  przegląd  

Projekty B+R przedsiębiorstw (tzw. Szybka ścieżka)  

Projekty B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji 
demonstracyjnej (tzw. Demonstrator)  

Projekty B+R realizowane przez konsorcja przemysłowe i 
przedsiębiorstwa w danym sektorze gospodarki  
(tzw. Programy sektorowe)  

Prace B+R realizowane z udziałem funduszy kapitałowych  

(tzw. Bridge) 



Inst rumenty I  Osi  -  a lokacja  

Nr Nazwa działania Alokacja w mln 
€ (UE) 

I oś Wsparcie prowadzenia prac B+R przez 
przedsiębiorstwa  

3 850 

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw 2 537 

1.1.1 Szybka ścieżka 1 880 

1.1.2 Demonstrator 657 

1.2 Programy sektorowe 875 

1.3 BRIdge 438 



 Realizacja instrumentu powinna zapewnić przedsiębiorcy możliwość 

doprowadzenia technologii  do etapu, kiedy będzie można ją 

skomercjalizować lub zaimplementować na rynku w postaci 

produktu/usługi/procesu 

 Cel - podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorców dzięki 

wykorzystaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności 

gospodarczej 

 Beneficjent – przedsiębiorca, posiadający status MŚP  

 Prace B+R prowadzone samodzielnie lub przy współpracy z podmiotem 

zewnętrznym (na zasadzie podwykonawstwa) - do 50%  kosztów 

kwalifikowalnych 

 

 Przyspieszona procedura oceny – ok 60 dni 

 Ocena przez panel ekspertów 

Badania 
przemysłowe 

i prace 
rozwojowe 
albo prace 
rozwojowe 

TRL II do IX 

Projekt 
wpisuje się w 

„Krajową 
Inteligentną 

Specjalizację” 

Szybka Ścieżka  

 Minimalne koszty kwalifikowalne – 2 PLN 

 Maksymalne koszty kwalifikowalne – 50 mln EUR 



Demonstrator  

 Cel: Wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie 

przedsięwzięć obejmujących przetestowanie rozwiązania w skali 

demonstracyjnej 

 Prace badawczo-rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ 

demonstracyjnej 

 Beneficjent – przedsiębiorstwo (duże lub MŚP) 

 Prace B+R prowadzone samodzielnie lub przy współpracy z podmiotem 

zewnętrznym (na zasadzie podwykonawstwa) - do 50%  kosztów 

kwalifikowalnych 

 

 Ocena przez ekspertów naukowo-technologicznych i gospodarczych oraz 

panel ekspertów biznesowych 

 Minimalne koszty kwalifikowalne – dla MŚP 5 mln PLN 

      – dla dużego przedsiębiorstwa 20 mln PLN 

 

 Maksymalne koszty kwalifikowalne – 50 mln EUR 

Prace 
rozwojowe 

TRL VI do IX 

Projekt 
wpisuje się w 

„Krajową 
Inteligentną 

Specjalizację” 



Badania 
przemysłowe 

i prace 
rozwojowe 
albo prace 
rozwojowe 

TRL II do IX 

Projekt 
wpisuje się w 

„Krajową 
Inteligentną 

Specjalizację” 

Programy Sektorowe  

 Beneficjent – przedsiębiorca lub konsorcjum przemysłowe (przedsiębiorcy) 

 Prace B+R prowadzone samodzielnie lub przy współpracy z podmiotem zewnętrznym 

(na zasadzie podwykonawstwa) – do 50% (konsorcjum) / 60% (samodzielnie) kosztów 

kwalifikowalnych 

 Programy finansowania prac B+R w przedsiębiorstwach w danym sektorze 

gospodarki, utworzone jako odpowiedź na konkretne potrzeby przedstawicieli 

środowiska – zrzeszonych przedsiębiorców prowadzących działalność w tym sektorze 

 Ocena przez ekspertów naukowo-technologicznych i gospodarczych oraz panel 

ekspertów 

 Minimalne i maksymalne koszty kwalifikowalne – w zależności od programu 

Mechanizm 

przedsiębiorczeg

o odkrywania 



Wspólne kryter ia  wyboru -  m e r y t o r y c z n e  

 

 Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe 

 Zaplanowane prace B+R są adekwatne do osiągnięcia celu i przedmiotu projektu, a 

potencjalne zagrożenia zostały zdefiniowane 

 Zespół badawczy oraz zasoby techniczne zapewniają prawidłową realizację 

zaplanowanych w projekcie prac B+R  

 Przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w krajową inteligentną 

specjalizację 

 Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej 

 Kwesta własności intelektualnej nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów 

projektu 

 Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego 

prawidłową realizację 

 

 Nowość rezultatów projektu  

 Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu 

 Opłacalność wdrożenia 

 Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP 
 

 

  

 



Poziom wsparcia 

..jeśli koszty kwalifikowalne 
badań przemysłowych 

przekraczają połowę całości 
kosztów kwalifikowalnych – 

20 mln € 

..jeśli koszty kwalifikowalne 
prac rozwojowych 

przekraczają połowę całości 
kosztów kwalifikowalnych –  

15 mln € 

Status przedsiębiorcy 

Badania przemysłowe Prace rozwojowe 

Maks. 

pomoc   na 

badania 

przemysłowe 

Maks. 

pomoc                        

na badania 

przemysłowe       

z premią 

Maks. 

pomoc  

na prace 

rozwojowe 

Maks. pomoc       

na prace 

rozwojowe            

z premią 

Mikroprzedsiębiorstwa 70% 80% 45% 60% 

Małe przedsiębiorstwa 70% 80% 45% 60% 

Średnie przedsiębiorstwa 60% 75% 35% 50% 

Przedsiębiorstwa inne niż MŚP 50% 65% 25% 40% 

Finansowanie –  in tensywność wsparc ia  



Koszty bezpośrednie 

 

Wynagrodzenia 

 

Podwykonawstwo 
(max 50-60% KK) 

 

 

Inne koszty bezpośrednie, w tym: 
 
 Koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i 

prawnych – tylko koszty amortyzacji lub 
odpłatnego korzystania 

 Koszty budynków i gruntów – dzierżawa gruntów, 
wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja 
budynków  

 Pozostałe koszty operacyjne 
 

Koszty pośrednie 
 

Ryczałt 17% 
 

Całkowita 
wartość projektu 

Koszty 
kwalifikowalne 

Finansowanie  

z NCBR 

Wkład własny 
przedsiębiorcy 

Koszty 
niekwalifikowalne 

Finansowanie –  koszty kwal i f ikowalne  



I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

02.04 

ogłoszenie naboru 

04.05 

rozpoczęcie naboru 

31.12 

zakończenie naboru 

alokacja – 1 600 mln PLN 

Szybka Ścieżka (MŚP) -  

harmonogram konkursów w 2015 r .  



I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

ogłoszeni

e naboru 

rozpoczęcie 

naboru 
zakończenie  

naboru 

alokacja – 750 mln PLN 

Szybka Ścieżka (duże przedsiębiorstwa)  

harmonogram konkursów w 2015 r.  



I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

marzec 

rozpoczęci

e naboru 

alokacja – 1 500mln PLN 

lipiec 

zakończenie 

naboru 

sierpień 

rozpoczęcie 

naboru 

alokacja – 1 500 mln PLN 

Szybka śc ieżka -  harmonogram 

konkursów w 2016 r.  

grudzień 

zakończenie 

naboru 



I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

ogłoszeni

e naboru 

rozpoczęcie 

naboru 
zakończenie  

naboru 

alokacja – 750 mln PLN 

Szybka Ścieżka (duże przedsiębiorstwa)  

harmonogram konkursów w 2016 r.  



IV kwartał 
2015 

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

07.12 

ogłoszenie 

naboru 

07.01 

rozpoczęci

e naboru 

alokacja – 500 mln PLN 

29.02 

zakończenie 

naboru 

01.09 

ogłoszenie 

naboru 

01.10 

rozpoczęcie 

naboru 

alokacja – 500 mln PLN 

Demonstrator  -  harmonogram 

konkursów w 2016 r.  

30.11 

zakończenie 

naboru 



P r o g r a m y  s e k t o r o w e  



 

 

 

Więcej informacji, w tym aktualny harmonogram na stronie  

internetowej –  

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/ 

 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/


Dziękuję 
za uwagę 


