Konkurs 1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania
1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R
przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
TERMIN NABORU WNIOSKÓW:
19.10.2022 r. – 04.11.2022 r. (do godziny 16:00)
ZAKRES TEMATYCZNY:
CYBERBEZPIECZEŃSTWO, CYFRYZACJA PRZEMYSŁU, CYFROWE TECHNOLOGIE KREACYJNE
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY:
Do konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski:
1. przedsiębiorstwa – realizujące projekt samodzielnie albo
2. przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw, albo
3. 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.
W konkursie mogą uzyskać dofinansowanie projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w regionach
lepiej i słabiej rozwiniętych.
PRZEDMIOT KONKURSU:
Instytucja Pośrednicząca (IP) udziela dofinansowania na realizację projektów, które obejmują:
1. badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo
2. eksperymentalne prace rozwojowe.
Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych
na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
Prace przedwdrożeniowe przewidziane w projekcie nie mogą dotyczyć działalności wykluczonych ze wsparcia
(str. 6 Regulaminu konkursu).
Kiedy projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, każdy konsorcjant uczestniczy w realizacji badań przemysłowych
lub eksperymentalnych prac rozwojowych.
Projekt dofinansowany w konkursie musi:
1. dotyczyć co najmniej jednego zagadnienia badawczego wymienionego w Zakresie tematycznym konkursu
(załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu),
2. wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS) (załącznik nr 2 do Regulaminu
konkursu).
IP może dofinansować projekt, jeśli wnioskodawca zobowiąże się, że w terminie trzech lat od zakończenia jego
realizacji wdroży wyniki badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac
rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie).
BUDŻET KONKURSU:
Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynoszą 645 000 000 PLN.

DOFINANSOWANIE:
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 5 000 000 PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt nie może przekroczyć:
− 20 000 000 EUR – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, czyli gdy przedsiębiorstwo więcej niż
połowę kosztów kwalifikowalnych projektu ponosi na badania przemysłowe;
− 15 000 000 EUR – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe, czyli gdy
przedsiębiorstwo więcej niż połowę kosztów kwalifikowalnych projektu ponosi na eksperymentalne prace
rozwojowe;
− 200 000 EUR (a dla przedsiębiorstwa, które prowadzi działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego
towarów – 100 tys. euro) – na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis; jest to wartość brutto
pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie trzech lat podatkowych;
− 2 000 000 EUR – na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 000 000 EUR.
Poziom dofinansowania:
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Wnioskodawca może w projekcie powierzyć realizację części prac B+R podwykonawcy. Wartość prac realizowanych
na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:
1. 60% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych
w projekcie przez przedsiębiorstwo, które samodzielnie realizuje projekt;
2. 50% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych
w projekcie przez dane przedsiębiorstwo, gdy projekt jest realizowany w ramach konsorcjum;
3. 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych
w projekcie przez jednostkę naukową;
4. 70% kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez
dane przedsiębiorstwo.
Gdy projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, konsorcjanci nie mogą zlecać sobie nawzajem realizacji prac
w projekcie na zasadzie podwykonawstwa.
RAMY CZASOWE:
Projekt może być realizowany do 31 grudnia 2023 r. Termin ten nie będzie mógł być wydłużony poza końcową datę
okresu kwalifikowalności kosztów w ramach PO IR, tj. 31 grudnia 2023 r. Żadne wydatki poniesione przez beneficjenta
po dniu 31 grudnia 2023 r. nie będą uznane za koszty kwalifikowalne.
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP:
https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php
Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/ncbr/11112022-szybka-sciezka-innowacje-cyfrowe
Opracowała:
Agnieszka Nawrocka
Biuro Projektów Europejskich

