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Aktualne konkursy 
Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju



09.05 – 09.20 Możliwości pozyskania dofinansowania 

09.20 – 10.50 Konkurs Szybka Ścieżka AGROTECH:

- dobre praktyki i wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku, 

- kryteria oceny, 

- najczęściej popełniane błędy.

10.50 – 11.00 Przerwa

11.00 – 11.30 Konkurs Szybka Ścieżka KORONAWIRUSY – jak aplikować? 

11.30 – 12.00 Sesja pytań i odpowiedzi

Najważniejsze obszary dzisiejszego spotkania  



Możliwości pozyskania dofinansowania w ramach 
programów i konkursów ogłaszanych przez NCBR 



 agencja wykonawcza Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

 łączy świat nauki i biznesu

 współfinansowanie procesów B+R
i wsparcie rodzimych przedsiębiorców

 realizacja zadań służących społecznemu
i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz
rozwiązywanie konkretnych problemów
cywilizacyjnych

 Instytucja Pośrednicząca w programach: 
Inteligentny Rozwój oraz 
Wiedza Edukacja Rozwój

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 



przeznaczone na wsparcie prac B+R 
polskich przedsiębiorstw, uczelni oraz 
instytutów badawczych w latach 
2008 - 2019

59
mld PLN

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 



Efekty realizacji projektów 

finansowanych przez NCBR

Raport NCBR 2019: https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/publikacje/wersja_polska.pdf



7/1.1.1/2020 2/1.1.1/2020 Alfa

KLUCZOWE WYNIKI W 2019 ROKU 



7/1.1.1/2020 2/1.1.1/2020 Alfa

KLUCZOWE WYNIKI W 2019 ROKU 

 70% BENEFICJENTÓW I OSI PO IR WSKAZUJE NA KLUCZOWĄ 

ROLĘ JEDNOSTEK NAUKOWYCH w realizowanych projektach 

badawczych

 KAŻDY GRANTOBIORCA PROGRAMU LIDER UZYSKUJE 

MINIMUM JEDEN PATENT LUB ZGŁOSZENIE PATENTOWE

 ZASTOSOWANIE WYNIKÓW W PRAKTYCE MA MIEJSCE 

W PRZYPADKU 76% PROJEKTÓW



AKTUALNIE TRWAJĄCE NABORY 

Wszystkie konkursy, w których trwają nabory znajdują się na ncbr.gov.pl –
zakładka HARMONOGRAM KONKURSÓW 



Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Aktualne konkursy w 2020 r.

Szybka Ścieżka
„KORONAWIRUSY”

Szybka Ścieżka
„AGROTECH”

Wielkie Wyzwanie 
Energia 

5/1.1.1/2020 7/1.1.1/2020 4/4.1.3/2019 1/1.3.1/2016

BRIdge Alfa
Fundusze 

Inwestycyjne



Pierwsze polskie Wielkie Wyzwanie:

ENERGIA 

• Temat pierwszego polskiego Wielkiego Wyzwania ogłoszony
1 października 2019 r. w Poznaniu.

• Dotyczy wytwarzania energii elektrycznej z wiatru dla zastosowań
indywidualnych. Dotyczy wiatrów małych prędkości.

• Wielkie Wyzwanie przygotowywane w kooperacji z SRI International.

• Do wygrania 1 milion złotych dla najlepszego rozwiązania.

• Otwarte dla każdego zainteresowanego, m. in. studentów, kół
naukowych, pasjonatów, naukowców, wynalazców.

• Formularz zgłoszeniowy do 31.10.2020 r.

https://wielkiewyzwanie.ncbr.gov.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=RBKPCyn1dow

https://wielkiewyzwanie.ncbr.gov.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=RBKPCyn1dow


Wsparcie najbardziej nowatorskich projektów na 
wczesnym etapie rozwoju, 

a następnie ich komercjalizacja w oparciu 
o sieć wehikułów inwestycyjnych, tzw. Alf.

Okres realizacji: do 31.12.2023 r. 

Lista 57 funduszy BRIdge Alfa: www.ncbr.gov.pl/bridgealfa

Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie 

pre-seed przez fundusze typu proof of concept

– BRIdge Alfa

2
mld PLN

ncbr.gov.pl 

Poddziałanie 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

https://www.youtube.com/watch?v=izofa4jzEKw

https://www.youtube.com/watch?v=izofa4jzEKw


Schemat funkcjonowania Funduszu BRIdge Alfa

ncbr.gov.pl 



Cele programu:
 Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie 

wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy 
i społeczeństwa,

 Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich,

 Poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób 
uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla 
cudzoziemców,

 Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji 
kadr w systemie szkolnictwa wyższego.



POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 - Centrum wiedzy o dostępności
Utworzenie i wsparcie funkcjonowania centrum wiedzy o dostępności, jako 
jednostki wspierającej stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania 
uniwersalnego w obszarze kształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane:
od dnia 24 sierpnia 2020 r. (godz. 08:15)
do dnia 20 października 2020 r. (godz. 14:00)
Wnioskodawcą projektu jest uczelnia – publiczna lub niepubliczna
W ramach projektu wymagane jest utworzenie i wsparcie funkcjonowania 
jednego centrum wiedzy o dostępności w ramach wyłącznie jednego 
wybranego obszaru z niżej wskazanych:
Architektura, urbanistyka i budownictwo, Transport i mobilność, 
Cyfryzacja i komunikacja, Design i przedmioty codziennego 
użytku, Zdrowie.



Szybka Ścieżka – AGROTECH   

100
MLN PLN

kwota przeznaczona na wsparcie 
przedsiębiorców w 2020 roku 
w ramach Konkursu
„Szybka Ścieżka - AGROTECH”

Nabór: 10.09 – 06.11 do godz. 16:00 
(brak rund) 



SZYBKA ŚCIEŻKA – „AGROTECH”

• Alokacja konkursu wynosi 100 000 000 PLN dla projektów realizowanych 
poza woj. mazowieckim – konkurs wyłącznie dla regionów słabiej rozwiniętych

• Koszty kwalifikowalne od 1 mln PLN dla MŚP

• Koszty kwalifikowalne od 2 mln PLN pozostałe 

• przedsiębiorstwa – realizujące projekt samodzielnie albo

• przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech 
przedsiębiorstw albo

• przedsiębiorstwa i jednostki naukowe – wchodzące w skład konsorcjum, przy 
czym:

w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo 
oraz co najmniej jedna jednostka naukowa.



SZYBKA ŚCIEŻKA – „AGROTECH”

• liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo,

• udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w 
całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%,

• w skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty,

• Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to równowartość 
50 mln EURO według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego 
przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.



Szybka Ścieżka „AGROTECH” ma tzw. zakres tematyczny zebrany w 6 obszarach i są to:

1. AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA W ROLNICTWIE: Opracowanie i budowa
prototypu robota rolniczego z komponentami takimi jak chwytaki, 
manipulatory, platforma mobilna, implementacja analizy obrazu, sterowanie, 
robotyczne systemy operacyjne

2. MECHANIZACJA W ROLNICTWIE: Opracowanie rozwiązań z zakresu inżynierii 
mechanicznej w obszarze AGRO

3. APLIKACJE I ZAAWANSOWANE USŁUGI CYFROWE DLA OPTYMALIZACJI,          
PREDYKCJI I SYMULACJI PROCESÓW, ORAZ EFEKTYWNA DIGITALIZACJA 
PRODUKCJI, PRZETWARZANIA I ZARZĄDZANIA W ROLNICTWIE: 
Przygotowanie prototypów usług informatycznych dla konkretnych scenariuszy 
w obszarze rolnictwa 4.0

Przykładowe tematy badawcze konkursu są dostępne:
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-71112020-szybka-
sciezka-agrotech/

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-71112020-szybka-sciezka-agrotech/


Szybka Ścieżka „AGROTECH” ma tzw. zakres tematyczny zebrany w 6 obszarach i są to:

4. ROLNICTWO PRECYZYJNE (SMART FIELDS): Rozwiązania techniczne realizujące 
zabiegi agrotechniczne w sposób minimalizujący nakłady energetyczne, pracę 
ludzką oraz niekorzystny wpływ na środowisko naturalne 

5. ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO I PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE, 
INNOWACYJNA ŻYWOŚĆ, BIOTECHNOLOGIA ROLNICZA: Technologie i techniki 
w produkcji rolno - spożywczej dotyczące zarówno produkcji pierwotnej, 
jak i przetwórstwa 

6. BIOENERGIA I BIOMATERIAŁY: Koncepcje rozwoju innowacyjnych technologii 
wytwarzania bioenergii, biochemikaliów i biomateriałów

Przykładowe tematy badawcze konkursu są dostępne:
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-71112020-szybka-
sciezka-agrotech/

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-71112020-szybka-sciezka-agrotech/


Projekt badawczo-rozwojowy

80% - prace badawcze

20% - prace przedwdrożeniowe

Opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, procesu, usługi lub technologii

BADANIA 
PRZEMYSŁOWE
Zdobywanie nowej wiedzy

PRACE 
PRZEDWDROŻENIOWE
Przygotowanie do wdrożenia

WDROŻENIE
Wprowadzenie produktu
na rynek

PRACE ROZWOJOWE
Łączenie dostępnej wiedzy



Poziomy dofinansowania

* premia:

MŚP - szerokie rozpowszechnianie wyników badań.

Duże i Konsorcja, za spełnienie 1-go z warunków:

MIKRO I MAŁE
przedsiębiorstwo

ŚREDNIE
przedsiębiorstwo

DUŻE
przedsiębiorstwo

BADANIA PRZEMYSŁOWE PRACE ROZWOJOWE

JEDNOSTKA
naukowa

70%

60%

50%

80%*

75%*

65%*

100%

45%

35%

25%

60%*

50%*

40%*

100%

• efektywna współpraca,
• szerokie rozpowszechnianie wyników badań.



Poziomy dofinansowania

90% 50%

PRACE PRZEDWDROŻENIOWE*

MIKRO I MAŁE
przedsiębiorstwo

ŚREDNIE
przedsiębiorstwo

DUŻE
przedsiębiorstwo

50%

-

90%

90%

DE MINIMIS DORADZTWO

DE MINIMIS:

*max. 20% 
kosztów 
projektu

JEDNOSTKI NAUKOWE NIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE NA PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

DORADZTWO

np. certyfikacja, badania rynku

usługi doradcze dla MŚP np. usługi rzecznika patentowego



Wdrożenie rozwiązania

WŁASNE PRZEDSIĘBIORSTWO
Wprowadzenie do własnej działalności przez 
rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług

LICENCJA
udzielenie licencji na korzystanie
z przysługujących praw

SPRZEDAŻ
Sprzedaż wyników
innemu przedsiębiorcy

3 LATA
od zakończenia
projektu



KONKURS NCBR Z INNOWACJĄ NA POZIOMIE KRAJU
– proste zasady i minimum formalności

FINANSOWANIE PROJEKTÓW B+R 
realizowanych przez przedsiębiorstwa i konsorcja

OKREŚLONY
OBSZAR TEMATYCZNY 

KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE (KIS) 
– warunkiem jest wpisanie się w min. 1 KIS

Szybka Ścieżka – AGROTECH – dlaczego warto aplikować?



Szybka Ścieżka AGROTECH – Krajowe Inteligentne  Specjalizacje



- dobre praktyki i wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku, 
- kryteria oceny, 
- najczęściej popełniane błędy.



Pojęcie innowacji wprowadził do nauk ekonomicznych 
w XIX wieku J. A. Schumpeter

INNOWACJA TO: 
 wprowadzenie do produkcji wyrobów nowych lub też udoskonalenie 

dotychczas istniejących

 wprowadzenie nowej lub udoskonalonej metody produkcji 

 otwarcie nowego rynku

 zastosowanie nowego sposobu sprzedaży lub zakupów

 zastosowanie nowych surowców lub półfabrykatów

 wprowadzenie nowej organizacji produkcji

Jeśli twoje wyzwania cię nie przerażają, to znaczy, że są za małe.

RICHARD BRANSON



NCBR FINANSUJE TYLKO PROJEKTY B+R, 
KTÓRYCH CELEM JEST:

CO TO JEST INNOWACJA?

• Stworzenie nowego produktu lub usługi,

• Ulepszenie produktu lub usługi,

• Optymalizacja procesów w firmie,

• Zmiany technologii,

• Opracowanie nowej technologii.



INNOWACJA PRODUKTOWA

Oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub
usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług
w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia.

INNOWACJA PROCESOWA

Oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco
ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

CO TO JEST INNOWACJA?



SZYBKA ŚCIEŻKA - PROJEKT

PROJEKT = BIZNESPLAN



SZYBKA ŚCIEŻKA – CO JEST WYMAGANE OD PROJEKTU

POMYSŁ

BIZNESPIENIĄDZE

LUDZIE 
I ZASOBY



• Jaki problem chcę rozwiązać?

• Czy zaplanowałem wszystkie badania, które są mi potrzebne?

• Czy potrafię podzielić projekt na etapy?

• Kamienie milowe?

• Ryzyka – nieodłączna część projektu badawczo-rozwojowego!

• Czy mój projekt jest badawczo-rozwojowy?

• Czy planuję badania przemysłowe i prace rozwojowe?

• Czy są mi potrzebne prace przedwdrożeniowe?

POMYSŁ



POMYSŁ

80% - prace badawcze

20% - prace przedwdrożeniowe

Opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, procesu, usługi lub technologii

BADANIA 
PRZEMYSŁOWE
zdobywanie nowej wiedzy

PRACE 
PRZEDWDROŻENIOWE
Przygotowanie do wdrożenia

WDROŻENIE
Wprowadzenie produktu
na rynek

PRACE ROZWOJOWE
Łączenie dostępnej wiedzy



Pomysł

BADANIA PRZEMYSŁOWE PRACE ROZWOJOWE

• Nowa wiedza, ale z założeniem 
aplikacyjnym,

• Składowe złożonych systemów,
• Prototypy w środowisku laboratoryjnym,
• Prototypy w warunkach symulowanych,
• Linie pilotażowe.

• Prototypy w warunkach rzeczywistych,
• Lini pilotażowe w warunkach rzeczywistych,
• Prototypy i pilotaże do celów komercyjnych,
• Dalsze udoskonalenie produktów, procesów, 

usług.

BADANIA PODSTAWOWE

Nowa wiedza o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów

PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

• Opracowanie dokumentacji wdrożeniowej,
• Usługi rzecznika patentowego,
• Certyfikacja,
• Badania rynku.



Pomysł - etapy

CZY?

- KAMIEŃ MILOWY – MIERZALNY!

Projekt realizowany samodzielnie – maksimum 8 etapów
Projekt realizowany w konsorcjum – maksimum 12 etapów

ETAP 1

ETAP 2

ETAP 3

ETAP 4

ETAP 1

ETAP 2

ETAP 3



Ludzie i zasoby 

• Jaką kadrą powinienem dysponować?
• Kogo mogę zatrudnić?
• Czy mogę skorzystać z zasobów zewnętrznych?
• Czy mogę zakupić aparaturę?
• Czy mogę zakupić nieruchomość?
• Kogo mogę zatrudnić?
• Czy powinienem już mieć zasoby?

Kluczowa kadra już obecna!

PRACOWNIKÓW 
BADAWCZYCH 

PRACOWNIKÓW 
TECHNICZNYCH 

KADRĘ ZARZĄDZAJĄ ̨
MERYTORYCZNIE 
PROJEKTEM

POZOSTAŁYCH 
PRACOWNIKÓW 
POMOCNICZYCH

KADRĘ 
ZARZĄDZAJĄCĄ 



Zasoby

NIERUCHOMOŚĆAPARATURA

Nie więcej niż 10% 
całkowitych kosztów 

kwalifikowanych projektu. 
Pamiętaj o wynajmie!

Zakup jest kosztem 
niekwalifikowalnym

PODWYKONAWCY

Tak, ale pamiętaj 
o limitach



Biznes

• Czy potrafię określić rynek dla mojego produktu/usługi?

• Czy znam potrzeby klientów?

• Kim są moi konkurenci? Czy mój produkt jest lepszy?

• Czy produkt pozwoli mi poprawić wyniki firmy?

• Czy wprowadzenie nowego procesu polepszy moją sytuację?



Wdrożenie rozwiązania

WŁASNE PRZEDSIĘBIORSTWO
Wprowadzenie do własnej działąlności przez 
rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług

LICENCJA
udzielenie licencji na korzystanie
z przysługujących praw

SPRZEDAŻ
Sprzedaż wyników
innemu przedsiębiorcy

3 LATA
Od zakończenia
projektu



Biznes - prawa majątkowe 

PRAWA MAJĄTKOWE DO WYNIKÓW PRZYSŁUGUJĄ 
KONSORCJANTOM W PROPORCJONALNIE DO ICH 

UDZIAŁÓW W KWOCIE PROJEKTU

PRZEKAZANIE PRAW DO WYNIKÓW 
POMIĘDZY KONSORCJANTAMI NASTĘPUJE ZA 

WYNAGRODZENIEM ODPOWIADAJĄCYM 
WARTOŚCI RYNKOWEJ TYCH PRAW

PRAWA MAJĄTKOWE DO WYNIKÓW 
PRZYSŁUGUJĄ W CAŁOŚCI WNIOSKODAWCY

UMOWY ZAWARTE Z PODWYKONAWCAMI 
NIE MOGĄ NARUSZAĆ TEJ ZASADY

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ JEDEN 
PODMIOT



Prawa majątkowe 

ncbr.gov.pl 

Cena może zostać uznana za rynkową, jeśli:

a) jej wysokość określono w drodze otwartej, przejrzystej i niedyskryminacyjnej
konkurencyjnej procedury sprzedaży; lub

b) wycena niezależnego eksperta potwierdza, że cena jest co najmniej równa
wartości rynkowej; lub

c) sprzedający może wykazać, że przeprowadził negocjacje w sprawie ceny
w warunkach pełnej konkurencji, aby uzyskać maksymalną korzyść gospodarczą
w momencie zawierania umowy, z uwzględnieniem swoich celów statutowych; lub

d) zgodnie z umową konsorcjum przedsiębiorstwo ma prawo pierwokupu
w odniesieniu do praw własności intelektualnej powstałych w wyniku współpracy
z jednostką naukową, a współpracujące podmioty mają wzajemne prawo
do zabiegania o korzystniejsze pod względem gospodarczym oferty od stron
trzecich, przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum muszą
odpowiednio dostosować swoją ofertę.



Budżet projektu

WYNAGRODZENIA
Personelu

badawczego
i pomocniczego

POZOSTAŁE
amortyzacja/leasing 

aparatury,
materiały i sprzęt 

laboratoryjny,
promocja projektu

KOSZTY OGÓLNE
zarządzanie projektem,
koszty administracyjne,

delegacje

PODWYKONAWSTWO
Usługi badawcze zlecone 

podmiotowi 
zewnętrznemu



Pieniądze

– więcej informacji



ASYSTENT BUDŻETOWY



WSTĘPNA WERYFIKACJA

Zdobywam wiedzę 
i poznaję istotę kryteriów 

ważnych dla projektów B+R, 
sprawdzam swój pomysł.

JASNY FEEDBACK

Otrzymuję konkretną 
informację, które założenia 
mojego pomysłu wymagają 

zmian.

PODSUMOWANIE W PDF

Zapisuję podsumowanie 
w preferowanej kolejności – to 

punkt wyjścia do dalszych 
analiz i decyzji.

WYGODA UŻYCIA

Nie muszę się logować, mogę 
przerwać korzystanie 

z ankiety;

także wersja mobilna!

ASYSTENT INNOWACJI
Bezpłatna i niewymagająca logowania aplikacja edukacyjna, pozwalająca wstępnie 
zweryfikować pomysł na taki projekt pod kątem zgodności z kryteriami POIR.



ncbr.gov.pl



Składanie wniosku o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów składać można wyłącznie w wersji elektronicznej 
za pośrednictwem systemu informatycznego, dostępnego pod adresem:

https://lsi.ncbr.gov.pl 



1

regulamin 
konkursu

2

instrukcja 
wypełnienia 

wniosku

3

przewodnik 
kwalifikowalności 

kosztów

klasyfikacja 
i kwalifikowalność 

kosztów

prawidłowe 
wypełnienie pól 

wniosku

4

kryteria wyboru 
projektów

najważniejsze 
zasady 

konkursu

przygotowanie 
do oceny 
wniosku

NCBR – NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY

DOKUMENTACJA KONKURSOWA: 
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/aktualne-nabory/

Obszar 
tematyczny

5

zakres 
tematyczny 

konkursu

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/aktualne-nabory/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/aktualne-nabory/


Najczęściej popełniane błędy (1/3)

Użycie nieprawidłowego wzoru oświadczenia IT – prawidłowy jest 
wzór podany na stronie NCBR

Nieprawidłowe uzupełnienie oświadczenia IT, np. podpis osoby 
nieupoważnionej, brak/błędne skreślenia, nieprawidłowy tytuł 
projektu, nieprawidłowy skład konsorcjum, błędna data

Zamieszczenie błędnego lub uszkodzonego pliku z formularzem 

PNT-01

Wpisanie w polach we wniosku informacji nieprawidłowych, 

np. numer REGON w miejscu KRS, błędy w adresie

Brak załączonych pełnomocnictw do reprezentacji Wnioskodawcy 
(jeśli dotyczy) lub załączenie pełnomocnictw podpisanych przez 
osoby nieuprawnione



Najczęściej popełniane błędy (2/3)

Łączenie funkcji badawczych z zarządczymi

Niedoprecyzowane usługi zewnętrzne

Nieprecyzyjny opis kosztów, lakoniczne uzasadnienie sposobu ich naliczenia

Koszty rutynowego oprogramowania (np. Office) w kosztach bezpośrednich

Brak uwzględnienia kosztów audytu

Błędne przypisanie do badań przemysłowych i prac rozwojowych

Prace rutynowe i badania podstawowe



Najczęściej popełniane błędy (3/3)

kwalifikowalność i 
adekwatność 
wydatków

zbyt wysokie koszty nieadekwatne do zaplanowanych prac,

uwzględnianie w budżecie kosztów niekwalifikowalnych,  

uwzględnianie w kosztach wynagrodzeń kosztów kierownika B+R i in. zarządzających

własność 
intelektualna nie 
stanowi bariery dla 
wdrożenia 
rezultatów projektu

nierzetelnie przeprowadzone badanie czystości patentowej,

zbyt wąski dobór słów kluczowych, 

zbyt mało przeszukanych baz patentowych

zaplanowane prace 
B+R są adekwatne do 
osiągnięcia celu 
projektu, a ryzyka z 
nimi związane 
zostały zdefiniowane

niewłaściwie określone kamienie milowe w projekcie

brak ich parametrów i wpływu ich nieosiągnięcia za zasadność kontynuowania projektu, 

nieadekwatny harmonogram realizacji projektu

nowość rezultatów 
projektu

niewystarczające wykazanie nowości wyników badań, 

brak przewagi w stosunku do rozwiązań konkurencyjnych, 

niewłaściwie wskazane parametry cech opisujących nowość w projekcie

błędna kwalifikacja etapów/ zadań (BP/PR)

brak pełnych informacji o wymiarze zaangażowania kadry zarządzającej/ kadry B+R



Model oceny wniosków o dofinansowanie w 2020 r.  



YouTube -> NCBR news 
cykl pt. NCBR online 





Szybka Ścieżka – Koronawirusy

200
MLN PLN

kwota przeznaczona na wsparcie 
przedsiębiorców w 2020 roku 
w ramach Konkursu
„Szybka Ścieżka - Koronawirusy”

Nabór: 6.05 – 31.12 (rundy) 

I RUNDA 6.05 – 5.06 

II RUNDA 6.06 – 24.07 

III RUNDA 25.07 – 31.12 (do godz. 12:00)



Szybka Ścieżka – Koronawirusy – najważniejsze informacje

Przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność 
na terytorium Polski
– MŚP, duże przedsiębiorstwa 

Konsorcja składające się z 2-3 podmiotów
– z udziałem przedsiębiorców (lider) oraz jednostek naukowych 

Minimalna wartość projektu - 1 mln PLN
– samodzielny MŚP
Minimalna wartość projektu – 2 mln PLN
– duże i konsorcja przedsiębiorstw 

i konsorcja z jednostkami naukowymi



SZYBKA ŚCIEŻKA – Koronawirusy

• Alokacja konkursu wynosi 200 000 000 PLN, w tym:

75 000 000 PLN dla projektów realizowanych na terenie woj. Mazowieckiego 

125 000 000 PLN dla projektów realizowanych poza woj. Mazowieckim 

• przedsiębiorstwa – realizujące projekt samodzielnie albo

• przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw 
albo

• przedsiębiorstwa i jednostki naukowe – wchodzące w skład konsorcjum, przy czym:

w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna 
jednostka

naukowa

• liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo,

• udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych 
kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%,

• w skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty.



Projekt badawczo-rozwojowy

80% - prace badawcze

20% - prace przedwdrożeniowe

Opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, procesu, usługi lub technologii

BADANIA 
PRZEMYSŁOWE
Zdobywanie nowej wiedzy

PRACE 
PRZEDWDROŻENIOWE
Przygotowanie do wdrożenia

WDROŻENIE
Wprowadzenie produktu
na rynek

PRACE ROZWOJOWE
Łączenie dostępnej wiedzy



Poziomy dofinansowania

* premia:

MŚP - szerokie rozpowszechnianie wyników badań.

Duże i Konsorcja, za spełnienie 1-go z warunków:

MIKRO I MAŁE
przedsiębiorstwo

ŚREDNIE
przedsiębiorstwo

DUŻE
przedsiębiorstwo

BADANIA PRZEMYSŁOWE PRACE ROZWOJOWE

JEDNOSTKA
naukowa

70%

60%

50%

80%*

75%*

65%*

100%

45%

35%

25%

60%*

50%*

40%*

100%

• efektywna współpraca,
• szerokie rozpowszechnianie wyników badań.



Poziomy dofinansowania

90% 50%

PRACE PRZEDWDROŻENIOWE*

MIKRO I MAŁE
przedsiębiorstwo

ŚREDNIE
przedsiębiorstwo

DUŻE
przedsiębiorstwo

50%

-

90%

90%

DE MINIMIS DORADZTWO

DE MINIMIS:

*max. 20% 
kosztów 
projektu

JEDNOSTKI NAUKOWE NIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE NA PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

DORADZTWO

np. certyfikacja, badania rynku

usługi doradcze dla MŚP np. usługi rzecznika patentowego



Wdrożenie rozwiązania

WŁASNE PRZEDSIĘBIORSTWO
Wprowadzenie do własnej działalności przez 
rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług

LICENCJA
udzielenie licencji na korzystanie
z przysługujących praw

SPRZEDAŻ
Sprzedaż wyników
innemu przedsiębiorcy

3 LATA
od zakończenia
projektu



KONKURS NCBR Z INNOWACJĄ NA POZIOMIE KRAJU
– proste zasady i minimum formalności

FINANSOWANIE PROJEKTÓW B+R 
realizowanych przez przedsiębiorstwa i konsorcja

OBSZAR TEMATYCZNY 
OKREŚLONY

KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE (KIS) 
– warunkiem jest wpisanie się w min. 1 KIS

Szybka Ścieżka – Koronawirusy – dlaczego warto aplikować?



Szybka Ścieżka – Koronawirusy – Krajowe Inteligentne Specjalizacje

OBSZAR TEMATYCZNY – W DOKUMENTACJI 
KONKURSOWEJ JAKO ODDZIELNY DOKUMENT  



Jaki jest zakres tematyczny konkursu?

 przykłady tematów badawczych, przy czym lista ta nie 
wyczerpuje wszystkich możliwych tematów projektów 
w danym obszarze.

 Istnieje możliwość samodzielnego sformułowania tematu 
wpisującego się w dany obszar.



Konkurs ma tzw. zakres tematyczny zebrany w 3 obszarach i są to:
1. DIAGNOSTYKA: Zestawy i elektroniczne urządzenia do szybkiej diagnostyki 

koronawirusów przeznaczone do użytkowania przez specjalistów oraz pacjentów pod 
nadzorem specjalistycznym. 

2. LECZENIE: Wprowadzenie zmian po-rejestracyjnych uwzględniających nowe wskazania 
dla istniejących leków oraz opracowanie innowacyjnych produktów leczniczych do terapii 
zakażeń koronawirusami, w szczególności COVID-19 oraz szczepionki przeciwwirusowej.

3.    PROFILAKTYKA: Działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii 
(w tym koronawirusa SARS-CoV-2) oraz działania na rzecz Polskiej tarczy antywirusowej: 
poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcie jego 
funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego.

Przykładowe tematy badawcze konkursu są dostępne:
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/5-1-1-1-2020/

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/5-1-1-1-2020/


Pytania…?



PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO KRYTERIUM OCENY WNIOSKU 

40 odcinków:
- różne tematy,
- różne formuły. 



ncbr.gov.pl 

NCBR

AKCELERATO

R

ZESPOŁY
INTERDYSCYPLIN

ARNE

MVP

MASZ PYTANIA? SŁUŻYMY POMOCĄ • od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15 

•22 390 71 70 lub 22 390 71 91

• konsultacje drogą mailową: info@ncbr.gov.pl

• spotkania zdalne z pracownikami Punktu 
Informacyjnego w dedykowanym pokoju wirtualnym

• znajdziesz nasz: 

mailto:info@ncbr.gov.pl


DZIĘKUJĘ

ZA UWAGĘ

Dorota Toczyska 

501 075 411

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a

00-695, Warszawa

ncbr.gov.pl

Obserwuj nas:


