
Konkurs 4/1.2/2019 – GAMEINN-IV 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs 4/1.2/2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój 2014-2020 Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.2: Sektorowe 

programy B+R Program sektorowy: GAMEINN. 

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do 

osiągnięcia celów PO IR, celów działania, określonych  w Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IR, jak również w 

największym stopniu odpowiadają celom i potrzebom sformułowanym w Agendzie Badawczej programu sektorowego 

GAMEINN. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 

Do konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:  

1. przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014) realizujące projekt 

samodzielnie albo   

2. przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum, złożonego z nie więcej niż                                                 3 

przedsiębiorstw, albo  

3. przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum,  przy czym:  

a) w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa 

(tj. organizacja prowadząca badania  i upowszechniająca wiedzę, określona 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),    

b) liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo,  

c) udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw  w całkowitych kosztach kwalifikowalnych 

projektu wynosi minimum 50%,  

d) w skład konsorcjum mogą wchodzić nie więcej niż 3 podmioty. 

W konkursie dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty z kategorii regionów słabiej rozwiniętych 

Rzeczypospolitej Polskiej (wszystkie województwa poza województwem mazowieckim). O przypisaniu projektu do 

danej kategorii regionu decyduje miejsce realizacji projektu wskazane we wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7.  Przy 

określaniu miejsca realizacji projektu nie należy uwzględniać zadań, które zlecono podwykonawcom (także 

zagranicznym). 

W przypadku realizacji projektu w ramach konsorcjum miejsce realizacji projektu podawane jest osobno dla każdego 

Konsorcjanta i żadne z nich nie może być zlokalizowane w województwie mazowieckim.   

 

PRZEDMIOT KONKURSU: 

W ramach konkursu IP prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów, które:  

1. obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe;  

2. mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe (wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na 

ich realizację nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu). 

Zakres tematyczny – sektor gier wideo. 

 

BUDŻET KONKURSU: 

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynoszą 100 000 000 PLN. 

 

DOFINANSOWANIE: 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 400 tys. PLN.  

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 20 mln PLN.  

 

 

 

 

 



 

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 

 

W projekcie można 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 – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorstwo;  

2. 50% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w 

projekcie przez dane przedsiębiorstwo – w przypadku projektu realizowanego przez 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: 

Realizacja projektu nie może trwać dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. Termin ten może zostać przekroczony tylko w 

uzasadnionych przypadkach za zgodą IP, przy czym nie dłużej niż do końcowej daty 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 albo eksperymentalnych prac 

rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie), w terminie 3 lat od zakończenia projektu. 

 

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP  od 16 grudnia 2019 r. do 16 marca 

2020 r. (do godz. 16.00). Link do systemu aktywny od 16 grudnia 2019 r. Konkurs nie jest podzielony na rundy. 

 

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie internetowej: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-

europejskie/poir/konkursy/konkurs-4-1-2-2019/  

 

         

 

Opracowała: 

        Agnieszka Nawrocka 

        Biuro Projektów Europejskich 
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