
KONKURS NR 4/1.1.1/2020 Szybka ścieżka „OZE w transporcie” 

 

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. 

Instytucja Pośrednicząca (IP) organizuje konkurs, aby wybrać do dofinansowania projekty, które 
najbardziej przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR oraz celu Działania. Cel Działania określa 
Szczegółowy opis osi priorytetowych PO IR. Jest nim w szczególności zwiększenie innowacyjności 
przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R. 

Zakres tematyczny konkursu: Odnawialne źródła energii w transporcie 

Obszary badawcze: 

1. Paliwa ciekłe 
2. Paliwa gazowe 
3. Elektro-mobilność 

Zagadnienia badawcze oraz proponowane działania priorytetowe na rzecz niskoemisyjnego 
transportu  w ramach danego zagadnienia badawczego opisane są szerzej w załączniku: Zakres 
tematyczny konkursu, który dostępny jest na stronie internetowej:  

https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/4_1_1_1_2020/zasady_konkursu/3_zakres_tematyczny_OZ
E_do_publikacji.docx.pdf 

Do konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski m.in: 
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 całkowi tych 

kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%,  
 w skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty. 

Środki na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie (alokacja) to 200 000 000 złotych 
(słownie: dwieście milionów złotych). 

W konkursie mogą uzyskać dofinansowanie projekty, które realizowane są na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizowane są poza województwem mazowieckim – w regionach 
słabiej rozwiniętych. Gdy projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, wnioskodawca podaje 
miejsce realizacji projektu osobno dla każdego konsorcjanta. Żadne  z tych miejsc nie może 
znajdować się w województwie mazowieckim. 

Wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek dla danego projektu. 



Gdy projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, wnioskodawcą jest lider konsorcjum oraz 
wszyscy konsorcjanci. Lider konsorcjum działa na rzecz swoją i w imieniu własnym oraz na rzecz  
i w imieniu konsorcjantów na podstawie upoważnienia lub pełnomocnictwa. Konsorcjanci udzielają 
mu go w umowie konsorcjum, przygotowanej zgodnie z Zakresem minimalnym umowy konsorcjum 
(załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu – link poniżej).  

IP udziela dofinansowania na realizację projektów, które obejmują: badania przemysłowe  
i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt, w którym nie 
przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania. 

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. 

Projekt dofinansowany w konkursie musi  dotyczyć co najmniej jednego z tematów wymienionych  
w Zakresie tematycznym konkursu oraz wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną 
Specjalizację (KIS). (Załączniki nr 1 i nr 2 do Regulaminu konkursu). 

Projekt może być realizowany 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. 

Kiedy projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, każdy konsorcjant uczestniczy w realizacji 
badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.  

IP może dofinansować projekt, jeśli wnioskodawca zobowiąże się, że w ciągu trzech lat od za 
kończenia jego realizacji wdroży wyniki badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 
rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie). 

Jeśli projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, konsorcjantom przysługują prawa majątkowe 
do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, które są rezultatem 
projektu. Prawa te przysługują im w proporcji, która odpowiada ich faktycznemu udziałowi  
w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych tych badań lub prac. Umowy zawarte  
z podwykonawcami nie mogą naruszać tej reguły.  Przekazanie praw pomiędzy konsorcjantami 
następuje za wynagrodzeniem, które odpowiada wartości rynkowej tych praw. Przekazanie praw 
majątkowych do wyników badań i eksperymentalnych prac rozwojowych, które są rezultatem 
projektu, nie może stanowić niedozwolonej pomocy publicznej.   

Wnioskodawca nie może łączyć badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych ani 
prac przedwdrożeniowych w ramach tego samego etapu, czyli wydzielonego fragmentu prac  
w projekcie. Badania przemysłowe muszą się zakończyć przed zakończeniem prac rozwojowych. 
Prace rozwojowe muszą się zakończyć przed zakończeniem prac przedwdrożeniowych. 

Kierownik prac B+R, kierownik zarządzający projektem oraz osoby wykonujące w zastępstwie ich 
obowiązki nie mogą być jednocześnie wykonawcami jakichkolwiek prac po stronie podwykonawcy,  
w tym nie mogą pozostawać w stosunku służbowym lub innej formie współpracy z podwykonawcą. 
Dotyczy to stosunku pracy, stosunków cywilnoprawnych lub innych form współpracy.   



Wykonawcą prac w ramach podwykonawstwa nie może być podstawowa jednostka organizacyjna 
uczelni (np. wydział), z którym kierownik B+R lub kierownik zarządzający projektem pozostaje  
w stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnym lub innej formie współpracy. Pozostała kadra B+R oraz 
kadra zarządzająca projektem nie może jednocześnie wykonywać tych samych prac w projekcie po 
stronie wnioskodawcy oraz podwykonawcy.   

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. 

Dofinansowanie udzielone przedsiębiorstwu na badania przemysłowe lub eksperymentalne prace 
rozwojowe stanowi pomoc publiczną. 

Dofinansowanie udzielone przedsiębiorstwu na prace przedwdrożeniowe stanowi:  

 pomoc de minimis na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki (dalej: pomoc de minimis) lub   

 pomoc publiczną dla MŚP na pokrycie kosztów usług doradczych (dalej: usługi doradcze dla 
MŚP).  

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw na realizację poszczególnych kategorii prac w ramach 
projektu (intensywność pomocy publicznej) to:  

 w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – procent 
kosztów kwalifikowalnych określony w § 13 i 14 rozporządzenia MNiSW;  

 w przypadku prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis – 90% 
kosztów kwalifikowalnych tych prac;  

 w przypadku prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy na usługi doradcze 
dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac. 



Poziom dofinansowania: 

Status 
przedsię- 
biorstwa  

Na badania 
przemy-
słowe 

Na badania 
przemysłowe  
z uwzgl. 
premii 

Na prace 
rozwojowe 

Na prace 
rozwojowe  
z uwzgl. 
premii 

Na prace 
przedwdro-
żeniowe – 
de minimis 

Na prace 
przed-
wdrożeniowe 
– usługi 
doradcze dla 
MŚP 

Mikro 70% 80% 45% 60% 90% 50% 
Małe 70% 80% 45% 60% 90% 50% 
Średnie 60% 75% 35% 50% 90% 50% 
Duże 50% 65% 25% 40% 90% nie dotyczy 
 

MŚP jako wnioskodawca może w ramach prac przedwdrożeniowych ponosić koszty kwalifikowalne 
podwykonawstwa w jeden sposób: albo w ramach pomocy de minimis, albo w ramach usług 
doradczych dla MŚP. 

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych  
i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, gdy jednostki 
realizują projekt w ramach swojej działalności niegospodarczej. Jednostki naukowe nie mogą ubiegać 
się o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych. 

Wnioskodawca może w projekcie powierzyć realizację części prac B+R podwykonawcy. Wartość 
prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:  

 60% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 
rozwojowych ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorstwo, które samodzielnie realizuje 
projekt;  

 50% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 
rozwojowych ponoszonych w projekcie przez dane przedsiębiorstwo, gdy projekt jest 
realizowany w ramach konsorcjum;   

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

 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. 

Koszty pośrednie projektu są rozliczane ryczałtem. Przyjmuje się ujednoliconą stawkę ryczałtu dla 
całego projektu w wysokości 25%  sumy kosztów bezpośrednich (nieuwzględniających 
podwykonawstwa).    

Katalog kosztów kwalifikowalnych oraz zasady ich klasyfikacji i późniejszego rozliczania określa 
„Przewodnik kwalifikowalności kosztów” oraz „Wytyczne  w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. IP może aktualizować Przewodnik. 



Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP.  

Nabór wniosków trwa od 30 kwietnia do 10 lipca 2020 r., do godz. 16.00. Konkurs nie jest podzielony 
na rundy. 

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie internetowej: 

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/4-1-1-1-2020/ 
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