
Konkurs 1/4.1.4/2020 – Projekty aplikacyjne w ramach  

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju organizuje konkurs w ramach  Priorytetu IV „Zwiększenie 

potencjału naukowo-badawczego”, Działania 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 

4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, aby wybrać do dofinansowania projekty, które najbardziej przyczynią się 

do osiągnięcia celów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (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.  

Dofinansowanie udzielane jest 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. 

Celem projektu powinno być doprowadzenie do opracowania innowacyjnego rozwiązania możliwego 

do wdrożenia w działalności gospodarczej i przyczyniającego się do podniesienia konkurencyjności 

przedsiębiorstwa. Takim rozwiązaniem powinien być nowy albo znacząco ulepszony produkt, 

technologia lub usługa ze wskazaniem odbiorcy, którego faktyczne potrzeby to rozwiązanie zaspokoi.  

Rezultat projektu powinien charakteryzować się przewagą nad obecnie stosowanymi rozwiązaniami. 
Ocenie podlega, czy:  

 rezultat projektu stanowi innowację produktową lub procesową,  

 wykazano, że rezultat projektu charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego 
rynku i posiada nowe cechy i funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na 
rynku,  

  sposób rozwiązania problemu w projekcie jest oryginalny i uwzględnia najnowsze osiągnięcia 
w dyscyplinie dotyczącej projektu,  

 nowa wiedza powstała w toku prac B+R wpłynie na rozwój tej dyscypliny. 

 
Konkurs skierowany jest do konsorcjów naukowo-przemysłowych składających się z max.  

5 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej. Liderem może być 

jednostka naukowa albo przedsiębiorstwo. 

Udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach 

kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%. 

W konkursie mogą uzyskać dofinansowanie projekty, które realizowane są na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza województwem mazowieckim – w regionach słabiej rozwiniętych. 

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. 

Budżet konkursu: 100 000 000 PLN. 

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

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln złotych.  

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. 

 

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw na realizację poszczególnych kategorii prac w ramach 

projektu (intensywność pomocy publicznej): 

Podmiot Na badania 
przemysłowe 

Na badania 
przemysłowe z 
uwzględnieniem 
premii  
 

Na prace 
rozwojowe 

Na prace 
rozwojowe z 
uwzględnieniem 
premii  
 

Na prace 
przedwdro-
żeniowe –  
de minimis  
 

Na prace 
przedwdro-
żeniowe – 
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  
 

Intensywność pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe 

(premia), może zostać zwiększona gdy przedsiębiorstwa realizują projekt w ramach tzw. skutecznej 

współpracy albo szeroko rozpowszechniają wyniki projektu. 

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. 



Koszty pośrednie projektu są rozliczane ryczałtem. Przyjmuje się ujednoliconą stawkę ryczałtu dla 

całego projektu w wysokości 25% sumy kosztów bezpośrednich (nieuwzględniających 

podwykonawstwa). 

 

Projekt dofinansowany w konkursie musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną 

Specjalizację (KIS). 

 

Projekt uzyska dofinansowanie,  jeśli wnioskodawca zobowiąże się, że w terminie trzech lat od 

zakończenia jego realizacji wdroży wyniki badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 

rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie). 

Wdrożenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych rozumiemy jako: 

 wprowadzenie wyników do własnej działalności gospodarczej min. 1 konsorcjanta będącego 

przedsiębiorstwem poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych 

wyników, lub wprowadzenie innowacji procesowej; 

  udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących konsorcjantom 

praw do wyników w działalności gospodarczej prowadzonej przez inne przedsiębiorstwo 

spoza konsorcjum;  

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

działalności gospodarczej innego przedsiębiorstwa spoza konsorcjum, z zastrzeżeniem, że za 

wdrożenie wyników nie uznaje się zbycia wyników w celu ich dalszej odsprzedaży.  

 

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.  

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. 

 

Wnioskodawca może w projekcie powierzyć realizację części prac B+R podwykonawcy.  

 

Wnioskodawca może zacząć ponosić koszty kwalifikowalne projektu najwcześniej w dniu 

następującym po dniu złożenia wniosku.  

 

Projekt może być realizowany do 31 grudnia 2023 r. 

 

Wnioskodawca może złożyć wniosek wyłącznie w systemie informatycznym Instytucji Pośredniczącej 

– Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.  

 

Termin naboru wniosków: 1 lipca – 31 lipca 2020 r. (do godziny 16:00).  

 

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

europejskie/poir/konkursy/konkurs-1-4-1-4-2020/ 

  
Opracowanie  

Anna Kluger 
Biuro Projektów Europejskich 
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