
Konkurs 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka   

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 

1.1.1  „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”,  I oś priorytetowa: „Wsparcie 

prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW: 

Konkurs jest podzielony na cztery rundy trwające:  

1. od 7 lutego do 6 marca 2020 r. (I runda);  

2. od 7 marca do 3 kwietnia 2020 r. (II runda);  

3. od 4 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r. (III runda);  

4. od 1 maja do 1 czerwca 2020 r. (IV runda). 

 

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 wyłącznie projekty realizowane w regionach  słabiej rozwiniętych 

Rzeczypospolitej Polskiej. Regiony słabiej rozwinięte to wszystkie województwa poza województwem mazowieckim.   

 

Rundy I i II są skierowane tylko do:  

− dużych przedsiębiorstw realizujących projekty samodzielnie,  

− dużych przedsiębiorstw realizujących projekty w konsorcjum z innymi dużymi przedsiębiorstwami,   

− dużych przedsiębiorstw realizujących projekty w konsorcjum z udziałem MŚP lub jednostek naukowych.   

Rundy III i IV są skierowane tylko do:  

− MŚP realizujących projekty samodzielnie,   

− MŚP realizujących projekty w konsorcjum z innymi MŚP,  

− MŚP realizujących projekty w konsorcjum z jednostkami naukowymi. 

 

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.  

IP może dofinansować projekt, jeśli wnioskodawca zobowiąże się, że w ciągu 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 1 200 000 000 PLN. 

 

DOFINANSOWANIE: 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:   

− 1 mln złotych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;  

− 2 mln złotych – w przypadku pozostałych projektów.   



Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt nie może przekroczyć:  

− 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, czyli gdy przedsiębiorstwo więcej niż 

połowę kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponosi na 

działania w ramach badań przemysłowych;  

− 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe, czyli gdy przedsiębiorstwo 

więcej niż połowę kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych 

ponosi na działania w ramach eksperymentalnych prac rozwojowych;  

− 200 tys. euro (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 mln euro – na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP. 

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro. 

 

Poziom dofinansowania: 
PODMIOT NA BADANIA 

PRZEMYSŁOWE 
NA BADANIA 
PRZEMYSŁOWE Z 
UWZGLĘDNIENIEM 
PREMII 

NA PRACE 
ROZWOJOWE 

NA PRACE 
ROZWOJOWE Z 
UWZGLĘDNIENIEM 
PREMII 

NA PRACE 
PRZEDWDROŻENIOWE 
– de minimis 

NA PRACE 
PRZEDWDROŻENIOWE 
– USŁUGI DORADCZE 
DLA MŚP 

Mikro 
przedsiębiorstwo 70% 80% 45% 60% 90% 50% 

Małe 
przedsiębiorstwo 70% 80% 45% 60% 90% 50% 
Średnie 
przedsiębiorstwo 60% 75% 35% 50% 90% 50% 
Duże 
przedsiębiorstwo 50% 65% 25% 40% 90% nd 
Jednostka 
naukowa 100% nd 100% nd nd nd 

 

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.  

 

RAMY CZASOWE: 

Projekt może być realizowany tylko do 30 czerwca 2023 r. Termin ten można wydłużyć za zgodą IP na etapie realizacji 

projektu  tylko w uzasadnionych przypadkach, których nie można było przewidzieć na etapie aplikowania o środki. 

Nowy termin nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2023 r. 

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Elektronicznie w systemie informatycznym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Logowanie do systemu 

informatycznego NCBR możliwe będzie po wejściu na stronę internetową (link do systemu aktywny od 7 lutego 2020 

r. ) od 7 lutego do 1 czerwca 2020  r. (do godz. 16:00). 

 

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie internetowej: 

https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=34425&L=550  

 

Opracowała: 

        Agnieszka Nawrocka 

        Biuro Projektów Europejskich 

https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=34425&L=550

