
 
 

Konkurs 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 

Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim  „Silesia pod błękitnym niebem” 
 

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 Śląskim pn. „Silesia pod błękitnym niebem”, zakładającego wsparcie projektów  

w obszarze technologii poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji skutków zanieczyszczeń dla 

zdrowia.  

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 (Zakres tematyczny konkursu, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu 

Konkursu).  

Konkurs podzielony jest na 2 rundy trwające:  

1) od 30 września do 29 listopada 2019 r. (do godz. 12:00);  

2) od 29 listopada 2019 r. (od godz. 12:00) do 29 stycznia 2020 r. (do godziny 12:00).  

Runda konkursu obejmuje nabór wniosków, weryfikację spełniania warunków formalnych, ocenę oraz 

opublikowanie list projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania.  

 

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. 

W konsorcjum musi wziąć udział co najmniej jedno przedsiębiorstwo mające siedzibę lub oddział na 

obszarze Województwa Śląskiego, które wskaże to województwo jako miejsce realizacji projektu.  

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynoszą 43 000 000 PLN.  

W konkursie można złożyć tylko jeden wniosek dla danego projektu.  

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe  

w rozumieniu art. 2 pkt 85 rozporządzenia 651/2014.  

 Projekt  musi   wpisywać   się   w   co   najmniej   jedną   Krajową    Inteligentną    Specjalizację    (KIS) 
wymienioną w załączniku nr 2 do RK.  

Projekt musi dotyczyć jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.  

 



 

W przypadku, gdy projekt dotyczy więcej niż jednego tematu, należy wskazać temat wiodący.  
 
Okres realizacji projektu nie może przekraczać 18 miesięcy.  
 
Realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji PO IR tj. poza dzień 31 grudnia 
2023 r.  
 
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.  

 

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, o której mowa w rozdziale 2 rozporządzenia MNiSW (rozporządzenie MNiSW – 

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków  

i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r. poz. 299); 
 
Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych wynosi 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).  

 

Wnioski składać można wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP od 30 września 

2019 r. do 29 stycznia 2020 r. (do godz. 12.00). 

Dokumentacja konkursu dostępna jest na stronie Instytucji Pośredniczącej – Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju :  

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-2-4-1-1-2019/ 

 

Kontakt z NCBiR: 

- w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) – WPSlaskie-

finanse@ncbr.gov.pl 

- w pozostałych sprawach – WPSlaskie@ncbr.gov.pl oraz tel. (0-22) 39 07 385, (0-22) 39 07 210, (0-22) 
39 07 451. 
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