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Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo – badawcze 

Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe 
Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
 

Konkurs 1/4.1.2/2018/POIR dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych, ogłoszony przez 

NCBiR 15 lutego 2018 r. (poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo – badawcze), 

podobnie jak poprzednia edycja, skierowany jest do konsorcjów, w których skład wchodzi 

minimum jedna jednostka naukowa oraz minimum jedno przedsiębiorstwo, przy czym to 

jednostka naukowa jest liderem i formalnym wnioskodawcą projektu. 

W ramach konkursu IP prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie, obejmujących 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. Elementem 

projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.  Projekt, w którym nie przewidziano 

eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania. 

Alokacja na konkurs wynosi 200 mln zł. 

Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej od 15 marca  do 15 maja 2018 r. 

Konkurs jest podzielony na dwie miesięczne rundy: 

• od 15 marca do 16 kwietnia 2018 r.,  

• od 17 kwietnia do 15 maja 2018 r. (do godz. 16:00). 

Runda konkursu obejmuje nabór wniosków o dofinansowanie, weryfikację spełniania 

warunków formalnych, ocenę oraz opublikowanie list projektów wybranych i niewybranych 

do dofinansowania. 

 

Ogłoszony konkurs jest ostatnim konkursem w ramach Poddziałania 4.1.2 „Regionalne 

agendy naukowo-badawcze”. 

Poziom dofinansowania:  

1) dla przedsiębiorstw:  

− na badania przemysłowe i prace rozwojowe:  
� dla mikro- i małego przedsiębiorcy:  

• 70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań 
przemysłowych oraz  

• 45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac 
rozwojowych;  

� dla średniego przedsiębiorcy:  
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• 60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań 
przemysłowych oraz  

• 35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac 
rozwojowych.  

� dla przedsiębiorcy innego niż MŚP:  

• 50% - 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań 
przemysłowych oraz  

• 25% - 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac 
rozwojowych. 

− na prace przedwdrożeniowe  
� de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac; 
� usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.  

2) dla jednostek naukowych – do 100% kosztów kwalifikowalnych.  
 

Jednostki naukowe nie mogą ubiegać się o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych. 
 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN.  

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln PLN. 

Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa. W skład konsorcjum może 

wejść maksymalnie 5 podmiotów. Konsorcjum w danym składzie może złożyć w konkursie 

maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie. 

Udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstw(a) w całkowitych kosztach 

kwalifikowalnych projektu musi wynosić minimum 30%.  

Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.  

Wysokość kosztów kwalifikowalnych na realizację prac przedwdrożeniowych - maksymalnie 

20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.  

Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:  

• 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych  
i eksperymentalnych prac rozwojowych – ponoszonych w projekcie przez 
przedsiębiorcę;  

• 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych 
prac rozwojowych – ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową;  

• 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych  
w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez danego przedsiębiorcę. 

W ramach konsorcjum Lider konsorcjum oraz Konsorcjanci nie mogą zlecać sobie nawzajem 

realizacji prac w projekcie. 

Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów 

wymienionych w Zakresie regionalnych agend naukowo-badawczych, stanowiącym załącznik 

nr 1 do Regulaminu Konkursu.  



3 
 

Zakres tematyczny Regionalnych Agend Badawczych (RANB) powstał w oparciu  

o zagadnienia badawcze wpisujące się w regionalne specjalizacje, zgłoszone przez Urzędy 

Marszałkowskie w porozumieniu m.in. z przedstawicielami regionalnych ośrodków 

naukowych. Zapewnia on spójność mechanizmów finansowania prac B+R istotnych z punktu 

widzenia Kraju i Regionów (Krajowe a Regionalne Inteligentne Specjalizacje). Zakres 

tematyczny RANB stworzono po: 

− analizie i uporządkowaniu zagadnień badawczych, zgłoszonych przez Samorządy 

Województw,  

− weryfikacji zgodności w zakresie pojęcia prac B+R,  

− ograniczeniu liczby lub zakresu zgłoszonych propozycji (niezgodność z Regionalnymi 

Inteligentnymi Specjalizacjami lub powielanie się z tematyką realizowanych przez 

NCBiR strategicznych lub sektorowych programów B+R). 

Zakres RANB dostępny jest na stronie:  

http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_roz

woj/ranb_2018/4_zakres_ranb.pdf 

Z finansowania wykluczone są przedsiębiorstwa pozostające w trudnej sytuacji w rozumieniu 

unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa. 

Prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 

rozwojowych będących rezultatem projektu przysługują Konsorcjantom w proporcji 

odpowiadającej faktycznemu ich udziałowi w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych 

tychże badań lub prac. Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać powyższej 

reguły. Przekazanie posiadanych praw majątkowych do wyników badań przemysłowych i 

eksperymentalnych prac rozwojowych będących rezultatem projektu pomiędzy 

Konsorcjantami następuje za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych 

praw (nie może stanowić niedozwolonej pomocy publicznej). 

Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się 

Wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 

rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te 

drugie), w terminie 3 lat od zakończenia projektu. 

Wdrożenie, o którym mowa powyżej, należy rozumieć jako:  

1. wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 

rozwojowych do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącego 

Konsorcjantem poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie 

uzyskanych wyników lub 6 Definicja „przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej 

sytuacji” – patrz art. 2 pkt 18 rozporządzenia 651/2014.   
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2. udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących 

Konsorcjantom praw do wyników w działalności gospodarczej prowadzonej przez 

innego przedsiębiorcę (spoza konsorcjum), lub  

3. sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników w celu wprowadzenia ich do 

działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy spoza konsorcjum, z zastrzeżeniem, 

że za wdrożenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 

rozwojowych nie uznaje się zbycia tych wyników w celu ich dalszej odsprzedaży. 

Osoba wskazana we wniosku o dofinansowanie jako kierownik B+R, kierownik zarządzający 

projektem oraz osoby wykonujące w zastępstwie ich obowiązki nie mogą być jednocześnie 

wykonawcami jakichkolwiek prac w projekcie po stronie podwykonawcy. Pozostała kadra 

B+R oraz kadra zarządzająca projektem wskazana we wniosku o dofinansowanie nie może 

jednocześnie wykonywać tych samych prac w projekcie po stronie Wnioskodawcy oraz 

podwykonawcy. 

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 – więcej na temat dochodu w Regulaminie 

konkursu dostępnym na stronie:  

http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_roz

woj/ranb_2018/3_rk_15.02.2018_czysty.pdf 

Katalog kosztów kwalifikowalnych oraz zasady ich klasyfikacji i późniejszego rozliczania 

określone zostały w dokumencie: Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój. Konkurs 1/4.1.2/2018 – Regionalne Agendy 

Naukowo-Badawcze, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu:  

http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_roz

woj/ranb_2018/5_przewodnik_kwalifikowalnosci-dzialanie_4.1.2_poir.pdf 

Nie jest możliwe łączenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych ani 

prac przedwdrożeniowych w ramach tego samego etapu, rozumianego jako wydzielony 

fragment prac realizowany w ramach projektu. Badania przemysłowe muszą zakończyć się 

przed zakończeniem eksperymentalnych prac rozwojowych w projekcie. Eksperymentalne 

prace rozwojowe muszą zakończyć się przed zakończeniem prac przedwdrożeniowych w 

projekcie. 

Wnioskodawca może rozpocząć realizację projektu przed rozstrzygnięciem konkursu,  

z zastrzeżeniem, że koszty kwalifikowane projektu mogą być ponoszone najwcześniej w dniu 

następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku rozpoczęcia 

realizacji projektu przed tym dniem, wszystkie wydatki w ramach projektu stają się 

niekwalifikującymi się do objęcia wsparciem.  
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Zakres minimalny umowy konsorcjum wymagany przez Narodowe Centrum Badań  

i Rozwoju w przypadku projektów realizowanych w ramach konsorcjum w ramach 

Poddziałania 4.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dostępny jest na stronie: 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-14122018-ranb/ 

Realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji PO IR tj. poza dzień  

31 grudnia 2023 r.  

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat. 

Złożone wnioski o dofinansowanie będą podlegały weryfikacji warunków formalnych oraz 
ocenie, łączącej dotychczasową ocenę formalną oraz merytoryczną, zgodnie z nowymi 
kryteriami wyboru projektów przyjętymi przez Komitet Monitorujący PO IR. Obejmują one 
m.in. nowe kryterium dot. kwalifikowalności i adekwatności wydatków, które pozwoli na 
ekspercką ocenę przewidzianych w budżecie wydatków, a w konsekwencji na likwidację 
dotychczasowych negocjacji wniosku po ocenie, a przed podpisaniem umowy. Ponadto 
rozbito dotychczasowe kryterium dot. zasobów kadrowo-technicznych na 2 odrębne kryteria 
punktowane: Zespół badawczy zapewnia prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie 

prac B+R oraz Zasoby techniczne Wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację 

zaplanowanych w projekcie prac B+R. 
  
Istotną nowością jest wprowadzenie w trakcie oceny możliwości poprawy wniosku na 
podstawie uwag ekspertów. Poprawki odnosić się będą do konkretnych punktów we 
wniosku i nie będą mogły wpływać na zasadniczą jego przebudowę. 
  
Pytania w sprawie w/w konkursu można kierować do NCBiR:  

• w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) - na adres:  
ranb-finanse@ncbr.gov.pl, 

• w pozostałych sprawach – na adres: ranb@ncbr.gov.pl oraz pod nr telefonu (0-22) 39 07 
290 oraz (0-22) 39 07 454. 
 
 

Opracowanie: 
Anna Stefanowska-Strzodka 
Biuro Projektów Europejskich 

tel. 77 44 98 342 

 


