
Konkurs nr 3/4.1.1/2019 – Wspólne Przedsięwzięcie z Woj. Lubelskim „Lubelska wyżyna 
technologii fotonicznych” 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 
Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego 

Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe 
Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki 

 

CEL KONKURSU: Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów, które w największym 

stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR oraz celów Działania określonych w Szczegółowym 

opisie  osi  priorytetowych PO IR.  Projekty  mają  też  odpowiadać  celom  Wspólnego  Przedsięwzięcia  

z Województwem Lubelskim, zakładającego wsparcie projektów w obszarze technologii fotonicznych.  

W ramach konkursu prowadzi się nabór wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących badania 

przemysłowe, które wpisują się w zakres tematyczny przedstawiony w Agendzie Badawczej Wspólnego 

Przedsięwzięcia, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu. 

Wskazano w nim, że fotonika będąc dynamicznie rozwijającą się wielosektorową dziedziną 

multidyscyplinarną, przenika do wielu obszarów działalności człowieka, a technologie fotoniczne mają 

wpływ na poprawę konkurencyjności i innowacyjności niemal wszystkich gałęzi przemysłu.  

 Dlatego ich rozwijanie pozwoli na elastyczne podejście do realizowania wyzwań w trzech kluczowych 

obszarach:   

- OBSZAR I  Obszar technologii dla cyfryzacji nowej generacji 

- OBSZAR II Obszar technologii dedykowanych czujnikom światłowodowym 

- OBSZAR III Obszar technologii dedykowanych innowacyjnym źródłom światła 

- OBSZAR IV Obszar technologii horyzontalnych; Zagadnienia horyzontalne zawierają zbiór 

technologii pozwalających na opracowanie światłowodów i technologii światłowodowych 

pojawiających we wszystkich trzech obszarach agendy badawczej. 

 
Projekt musi dotyczyć co najmniej jednego z powyższych tematów. W przypadku, gdy projekt dotyczy 
więcej niż jednego tematu, należy wskazać temat wiodący. 
 
Projekt  musi  wpisywać się  w  co  najmniej jedną  Krajową  Inteligentną Specjalizację  (KIS)  wymienioną  
w załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu, w tym obowiązkowo w zakres KIS 13. Fotonika.  
 
Dofinansowanie  udzielane   jest   na   realizację   projektu,   który    obejmuje    badania   przemysłowe  
w rozumieniu art. 2 pkt 85 rozporządzenia 651/2014. 
 
WYMAGANIA WOBEC WNIOSKODAWCÓW:  Do  konkursu  może  przystąpić   wyłącznie  konsorcjum,  
w którego skład wchodzi:   
1) co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014 
oraz   
2) co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania  

i upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014 (z zastrzeżeniem, 
że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę 
wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy),  zarejestrowane i 
prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów 
kwalifikowalnych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych 
projektu wynosi minimum 30%. Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo, o którym 
mowa w pkt 1.   
W konsorcjum musi wziąć udział co najmniej jeden podmiot mający siedzibę lub oddział na obszarze 
Województwa Lubelskiego, które wskaże to województwo jako miejsce realizacji projektu.  



 
Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się 
Wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych 
w terminie 5 lat od zakończenia projektu. 
 
BUDŻET KONKURSU: 17 000 000 PLN 
 
W konkursie dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty z kategorii regionów słabiej 
rozwiniętych Rzeczypospolitej Polskiej (wszystkie województwa poza województwem mazowieckim). 
O przypisaniu projektu do danej kategorii regionu decyduje miejsce realizacji projektu wskazane we 
wniosku. Przy określaniu miejsca realizacji projektu nie należy uwzględniać zadań, które zlecono 
podwykonawcom (także zagranicznym). Miejsce realizacji projektu podawane jest osobno dla każdego 
Konsorcjanta i żadne z nich nie może być zlokalizowane w województwie mazowieckim.   
 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Okres realizacji projektu nie może przekraczać 24 miesięcy. Realizacja 

projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji PO IR tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r. 

 

ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW:  

- Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 500 tys. PLN.  

- Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 8 mln PLN.  

- Dofinansowanie udzielone przedsiębiorstwom w konkursie stanowi pomoc publiczną na badania 

przemysłowe.  

 

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw na realizację badań przemysłowych: 

PODMIOT NA BADANIA PRZEMYSŁOWE NA BADANIA PRZEMYSŁOWE Z 
UWZGLĘDNIENIEM PREMII 

mikroprzedsiębiorstwo 70% 80% 

małe przedsiębiorstwo 70% 80% 

średnie przedsiębiorstwo 60% 75% 

duże przedsiębiorstwo 50% 65% 

 

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych – do 100% 

kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności 

niegospodarczej. 

 

W projekcie można powierzyć realizację części badań przemysłowych podwykonawcy. Wartość prac 

realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:  

1) 50% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych ponoszonych w projekcie przez 

przedsiębiorstwo,  

2) 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych ponoszonych w projekcie przez jednostkę 

naukową.  

 

Lider konsorcjum oraz Konsorcjanci nie mogą zlecać sobie nawzajem realizacji prac w projekcie na 

zasadzie podwykonawstwa.  

 

Koszty pośrednie projektu są rozliczane ryczałtem. Przyjmuje się ujednoliconą stawkę ryczałtu dla 

całego projektu w wysokości 25% sumy kosztów bezpośrednich (nieuwzględniających 

podwykonawstwa). 



TERMIN NABORU I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski składać można wyłącznie za 
pośrednictwem systemu informatycznego od 15 listopada 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. (do godz. 
16:00), z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 2 rundy trwające:   
1) od 15 listopada do 16 grudnia 2019 r.,  
2) od 17 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.  
Logowanie do tego systemu możliwe będzie po wejściu na stronę internetową Instytucji Pośredniczącej 
– po 15 listopada 2019 r. 
 

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie Narodowego Centrum Badań  

i Rozwoju : http://www.poir.gov.pl/nabory/1-67/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opracowanie:  

Biuro Projektów Europejskich  

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-67/

