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Informacje na temat zasad przeprowadzania konkursu 
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  

Priorytet IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO  
Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie  

4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” 
 

Termin naboru: od 30 czerwca do 29 lipca 2016 r. (do godz. 16:00). 
 
Instytucja organizująca konkurs: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie, obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace 
rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w zakres regionalnych agend 
naukowo-badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych 
przez samorządy województw.  
 
Konsorcjum w danym składzie może złożyć w konkursie maksymalnie jeden wniosek 
o dofinansowanie.  
 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi:  
- co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania  
i upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z zastrzeżeniem 
jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką 
skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy, oraz  

- co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia 
651/2014.  

2. W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów 
kwalifikowanych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu 
wynosi minimum 30%. 

3. Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa. 

4. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe  
i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w którym 
nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).  

5. Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta 
do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako: 
a) wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo 

eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy 
będącego członkiem konsorcjum poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie 
uzyskanych wyników projektu lub 

b) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących członkom 
konsorcjum praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych 
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albo eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności gospodarczej prowadzonej przez 
innego przedsiębiorcę (spoza konsorcjum) lub 

c) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników badań przemysłowych  
i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w celu 
wprowadzenia ich do działalności gospodarczej przedsiębiorcy spoza konsorcjum 
(z zastrzeżeniem, że za wdrożenie nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich 
dalszej odsprzedaży). 

6. Z dofinansowania w ramach Poddziałania wykluczone są projekty, których przedmiotem jest 
rozwiązanie wpisujące się w działalności wykluczone z możliwości uzyskania pomocy na podstawie 
regulacji w zakresie pomocy publicznej na B+R (w szczególności działalności wymienionych w art. 1 
rozporządzenia 651/2014). Szczegółowy wykaz działań wykluczonych zawarty jest w Regulaminie 
przeprowadzania konkursu. 
  

7. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów 
wymienionych w Zakresie regionalnych agend naukowo-badawczych, stanowiącym Załącznik nr 1 
do Regulaminu Przeprowadzania Konkursu. 

Główne obszary badawcze: 

 Zdrowe społeczeństwo, 

 Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa, 

 Zrównoważona energetyka, transport i budownictwo, 

 Innowacyjne technologie dla środowiska, 

 Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe. 

8. Wnioskodawca może złożyć w konkursie wyłącznie wniosek o dofinansowanie, który nie jest 

przedmiotem oceny toczącej się w ramach innego naboru wniosków, finansowanego ze środków 

publicznych albo procedury odwoławczej, albo postępowania sądowo-administracyjnego. Złożenie 

wniosku, który jest przedmiotem oceny w ramach innego naboru wniosków albo procedury 

odwoławczej, albo postępowania sądowo-administracyjnego skutkować będzie jego odrzuceniem. 

Powyższa zasada odnosi się i ma zastosowanie w odniesieniu do całej procedury oceny wniosków 

złożonych w ramach konkursu.  

 

Zasady finansowania projektów 

1. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu 

wynosi 1 mln PLN.  

2. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu 

wynosi 8 mln PLN.  

3. Alokacja finansowa na konkurs: 400 mln PLN. 

4. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 3 lat. 

5. Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych – członków konsorcjum na realizację 

poszczególnych kategorii prac B+R w ramach projektu (intensywność wsparcia) wynosi do 100% 

kosztów kwalifikowalnych. 
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6. Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców – członków konsorcjum na realizację poszczególnych 

kategorii prac B+R w ramach projektu (intensywność wsparcia) określają § 13 oraz § 14 

rozporządzenia MNiSW.  W ramach instrumentu wsparcia dopuszcza się zwiększenie intensywności 

pomocy publicznej w związku z realizacją projektu w ramach tzw. skutecznej współpracy pomiędzy 

przedsiębiorcami (w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 lit. a tiret 

1 rozporządzenia MNiSW) lub pomiędzy przedsiębiorcą a co najmniej jedną jednostką naukową, 

będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę (w przypadku spełnienia 

warunków, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 lit. a tiret 2 rozporządzenia MNiSW) lub z uwagi na 

zobowiązanie do szerokiego rozpowszechniania wyników projektu, o którym mowa w § 14 ust. 1 

pkt 3 lit. b rozporządzenia MNiSW.  

7. Nie jest możliwe łączenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach 

tego samego etapu, rozumianego jako wydzielony fragment prac realizowany w ramach projektu. 

8. W projekcie możliwe jest powierzenie przez członka konsorcjum będącego przedsiębiorcą realizacji 

części prac B+R podwykonawcom. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie 

może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez danego przedsiębiorcę. 

9. W projektach w ramach poddziałania 4.1.2 POIR istnieje obowiązek monitorowania dochodu. 

W odniesieniu do dochodu generowanego przez projekt, w rozumieniu art. 61 rozporządzenia 

ogólnego, stosowane są zróżnicowane zasady dotyczące monitorowania dochodu, w zależności 

od rodzaju projektu oraz adekwatności zastosowania przez konsorcjum zryczałtowanej stawki 

dochodu. Możliwości w tym zakresie opisane są w Regulaminie przeprowadzania konkursu. 

   

Kryteria oceny projektów 

1. Ocena projektu obejmuje ocenę formalną i merytoryczną.  

W ramach oceny merytorycznej przeprowadzana jest: 

1) Ocena w zakresie naukowo-technologicznym, która dokonywana jest w oparciu o 

następujące kryteria: 

 Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe oraz dotyczy 
innowacji produktowej lub procesowej;  

 Przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-
badawczych (RANB);  

 Zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu i przedmiotu projektu, 
a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane;  

  Zespół badawczy oraz zasoby techniczne zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych 
w projekcie prac B+R.  

 

2) Ocena w zakresie gospodarczym, która dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria: 

 Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu;  

 Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację;  

 Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia;  

 Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP;  

 Projekt ma charakter ponadregionalny.  

 Oryginalność rozwiązania będącego przedmiotem projektu;   
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2. Ponadto podczas oceny brane są pod uwagę: 

 Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia;  

 Zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu i przedmiotu projektu, 
a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane;  

 Oryginalność rozwiązania będącego przedmiotem projektu;  

 Zespół badawczy oraz zasoby techniczne zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych 
w projekcie prac B+R.  

 

Katalog kosztów kwalifikowalnych 

Na koszty kwalifikowalne projektu składają się poniższe kategorie kosztów: 

1. Koszty bezpośrednie 

1) Wynagrodzenia 

2) Podwykonawstwo 

3) Pozostałe koszty bezpośrednie, w tym: 

 Koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych 

 Koszty budynków i gruntów 

 Pozostałe koszty operacyjne 

2. Koszty pośrednie 

Szczegółowe zasady dot. kwalifikowania wydatków zostały opisane w Przewodniku 

kwalifikowalności kosztów w ramach POIR. 

 

Więcej szczegółowych informacji na temat konkursu, w tym instrukcje i wzory wniosku oraz 

załączników można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

 

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zainteresowania udziałem w konkursie obowiązuje 

procedura określona w Regulaminie Funduszy Strukturalnych. 

 

 

 

Opracowanie: 

Małgorzata Wach 

Anna Szajer-Janiszewska 

DWiR, Biuro Funduszy Strukturalnych 

e-mail: fundusze@po.opole.pl 

www.fundusze.po.opole,.pl  

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14122016/
mailto:fundusze@po.opole.pl
http://www.fundusze.po.opole,.pl/

