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Dotacje na innowacje dla 
każdego przedsiębiorcy 

- WSPARCIE NCBR Z POIR





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 (40/5) 

II RUNDA 6.06 – 24.07 (89/17)

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



DLA KOGO, CZYLI KTO MOŻE ZŁOŻYĆ 
WNIOSEK O BEZZWROTNĄ DOTACJĘ? 



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



NA CO SĄ PRZEZNACZONE ŚRODKI? 



Na zaspokojenie konkretnych potrzeb… 
produkty, procesy, usługi i nowe technologie 
mieszczące się w tzw. Zakresie tematycznym 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/


CO MOŻNA SFINANSOWAĆ W RAMACH 
PROJEKTU? 



Pieniądze  - koszty 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



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

JN 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 

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

Szybka Ścieżka – Koronawirusy – dlaczego warto aplikować?



JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK? 



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 



NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE – GDZIE 
SZUKAĆ? 



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/


Dorota Toczyska 

Ekspert wsparcia | Dział Komunikacji i Promocji 

m: +48 501 075 411 

dorota.toczyska@ncbr.gov.pl 

Więcej pytań? Zapraszam do kontaktu 


