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1. Informacje ogólne na temat konkursu Szybka Ścieżka

2. Informacje ogólne na temat konkursu Szybka Ścieżka dla Mazowsza 

3. Informacje ogólne na temat konkursu Projekty Aplikacyjne

4. Informacje ogólne na temat konkursu Szybka Ścieżka - Urządzenia grzewcze

5. Informacje ogólne na temat konkursu Szybka Ścieżka – OZE w transporcie

6. Informacje ogólne na temat konkursu Szybka Ścieżka – Koronawirusy

7. Informacje ogólne na temat konkursu TANGO

8. Informacje ogólne na temat konkursu GOSPOSTRATEG

9. Informacje ogólne o instrumentach STEP i Innovation Coach

10. Co to jest projekt B+R – dobre praktyki i wskazówki dotyczące wypełniania 
wniosku, kamienie milowe, ryzyka, otoczenie biznesowe

11. Urząd Patentowy RP - ochrona własności intelektualnej

12. Kryteria wyboru projektów oraz najczęściej popełniane błędy 

Najważniejsze obszary dzisiejszego spotkania  



 agencja wykonawcza Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

 łączy świat nauki i biznesu

 współfinansowanie procesów B+R
i wsparcie rodzimych przedsiębiorców

 realizacja zadań służących społecznemu
i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz
rozwiązywanie konkretnych problemów
cywilizacyjnych

 Instytucja Pośrednicząca w programach:
Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja
Rozwój

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 



RÓŻNORODNOŚĆ 
DZIAŁAŃ

w roku 2019 ogłosiliśmy 
58 konkursów 

wpłynęło niemalże  
3000 wniosków 

o dofinansowanie

ZASIĘG 
TERYTORIALNY

WIELKOŚĆ 
ŚRODKÓW

ZASIĘG 
INSTYTUCJONALNY

12 porozumień
międzynarodowych: 

Singapur, Tajwan, RPA, 
Izrael, państwa EU

średnio 5 mld PLN 
rocznie na

finansowanie B+R

współpraca z partnerami: 
NCN, ARP, KGHM,
PGNiG, PKP PLK,

NFOŚIGW, GDDKiA, 
konsorcja i partnerstwa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
największa w Europie Środkowej agencja finansująca projekty B+R



przeznaczone na wsparcie prac B+R 
polskich przedsiębiorstw, uczelni oraz 
instytutów badawczych w latach 
2008-2019

59
mld PLN

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 



Program Operacyjny Inteligentny Rozwój



Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
największy w Unii Europejskiej program na rzecz rozwoju badań i tworzenia innowacji

KONCENTRACJA 
WSPARCIA WOKÓŁ 
PRZEDSIĘBIORSTW

WSPARCIE 
PROJEKTÓW 

OD POMYSŁU
DO PRZEMYSŁU

ZWIĘKSZENIE 
POTENCJAŁU 
NAUKOWO-

BADAWCZEGO

PODNIESIENIE 
JAKOŚCI BADAŃ



Szybka Ścieżka

1.20 
MLD PLN

kwota przeznaczona na wsparcie 
przedsiębiorców w 2020 roku 
w ramach Konkursu
„Szybka Ścieżka”

Nabór: 7.02 - 18.06 (rundy)



Szybka Ścieżka – najważniejsze informacje

Minimalna wartość projektu - 1 mln PLN
– samodzielny MŚP
Minimalna wartość projektu – 2 mln PLN
– duże i konsorcja przedsiębiorstw 

i konsorcja z jednostkami naukowymi

Przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność 
na terytorium Polski
– MŚP, duże przedsiębiorstwa 

Konsorcja składające się z 2-3 podmiotów
– z udziałem przedsiębiorców (lider) oraz jednostek naukowych 



SZYBKA ŚCIEŻKA - najważniejsze informacje

• Alokacja konkursu wynosi 1 200 000 000 PLN, w tym:

I. Runda – 300 000 000 PLN

II. Runda – 100 000 000 PLN

III. Runda – 500 000 000 PLN

IV. Runda – 300 000 000 PLN

• Koszty kwalifikowalne od 1 mln PLN dla MŚP, 

• Koszty kwalifikowalne od 2 mln PLN pozostałe 

• Regiony słabiej rozwinięte

• Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to równowartość 
50 mln EURO według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego 
przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

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). 



SZYBKA ŚCIEŻKA – TERMINY NABORU WNIOSKÓW

Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP.
Nabór wniosków trwa od 7 lutego do 18 czerwca 2020r., do godz. 16.00. Konkurs podzielony
jest na cztery rundy.

I.
7 lutego – 6 marca  

2020 r.
300 000 000 PLN

 duże przedsiębiorstwa realizujące 
projekty samodzielnie,

 duże przedsiębiorstwa realizujące 
projekty w konsorcjum z innymi 
dużymi przedsiębiorstwami, 

 duże przedsiębiorstwa realizujące 
projekty w konsorcjum z 
udziałem MŚP lub jednostek 
naukowych.

II.
7 marca – 20 kwietnia 

2020 r.
100 000 000 PLN

III.
21 kwietnia – 18 maja 

2020 r.
500 000 000 PLN  MŚP realizujące projekty 

samodzielnie, 
 MŚP realizujące projekty w 

konsorcjum z innymi MŚP,
 MŚP realizujące projekty w 

konsorcjum z jednostkami 
naukowymi.

IV.
19 maja – 18 czerwca 

2020 r. 
300 000 000 PLN



Poziomy dofinansowania

+ premia:

MŚP - szerokie rozpowszechnianie wyników badań.

Duże i Konsorcja, za spełnienie 1-go z warunków:

MIKRO I MAŁE
przedsiębiorstwo

ŚREDNIE
przedsiębiorstwo

DUŻE
przedsiębiorstwo

BADANIA PRZEMYSŁOWE PRACE ROZWOJOWE

JEDNOSTKA
naukowa

70%

60%

50%

80%

75%

65%

100%

45%

35%

25%

60%

50%

40%

100%

• efektywna współpraca,
• szerokie rozpowszechnianie wyników badań.



Poziomy dofinansowania

90% 50%

PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

MIKRO I MAŁE
przedsiębiorstwo

ŚREDNIE
przedsiębiorstwo

DUŻE
przedsiębiorstwo

50%

-

90%

90%

DE MINIMIS DORADZTWO

DE MINIMIS:

max. 20% 
kosztów 
projektu

JN NIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE NA PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

DORADZTWO

np. certyfikacja, badania rynku

usługi doradcze dla MŚP np. usługi rzecznika patentowego



Szybka Ścieżka dla Mazowsza

500 
MLN PLN

kwota przeznaczona na wsparcie 
przedsiębiorców w 2020 roku 
w ramach Konkursu
„Szybka Ścieżka dla Mazowsza”

Nabór: 9.04 – 14.05



Szybka Ścieżka dla Mazowsza – najważniejsze informacje

Minimalna wartość projektu - 1 mln PLN
– samodzielny MŚP
Minimalna wartość projektu – 2 mln PLN
– duże i konsorcja przedsiębiorstw 

i konsorcja z jednostkami naukowymi

Przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność 
na terytorium Polski
– MŚP, duże przedsiębiorstwa 

Konsorcja składające się z 2-3 podmiotów
– z udziałem przedsiębiorców (lider) oraz jednostek naukowych 



SZYBKA ŚCIEŻKA 

• Alokacja konkursu wynosi 500 000 000 PLN, w tym:

220 000 000 PLN dla projektów realizowanych na terenie woj. Mazowieckiego 

280 000 000 PLN dla projektów realizowanych poza woj. Mazowieckim 

• Koszty kwalifikowalne od 1 mln PLN dla MŚP

• Koszty kwalifikowalne od 2 mln PLN pozostałe 

• przedsiębiorstwa – realizujące projekt samodzielnie na terenie woj. Mazowieckiego albo

• przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw, przy czym 
co najmniej jedno z nich realizuje projekt na terenie woj. Mazowieckiego, albo

• przedsiębiorstwa i jednostki naukowe – wchodzące w skład konsorcjum, przy czym:

w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna

jednostka naukowa, co najmniej jeden z konsorcjantów realizuje projekt na terenie woj. Mazowieckiego,

• liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo,

• udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach 
kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%,

• w skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty.



Poziomy dofinansowania

+ premia:

MŚP - szerokie rozpowszechnianie wyników badań.

Duże i Konsorcja, za spełnienie 1-go z warunków:

MIKRO I MAŁE
przedsiębiorstwo

ŚREDNIE
przedsiębiorstwo

DUŻE
przedsiębiorstwo

BADANIA PRZEMYSŁOWE PRACE ROZWOJOWE

JEDNOSTKA
naukowa

70%

60%

50%

80%

75%

65%

100%

45%

35%

25%

60%

50%

40%

100%

• efektywna współpraca,
• szerokie rozpowszechnianie wyników badań.



Poziomy dofinansowania

90% 50%

PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

MIKRO I MAŁE
przedsiębiorstwo

ŚREDNIE
przedsiębiorstwo

DUŻE
przedsiębiorstwo

50%

-

90%

90%

DE MINIMIS DORADZTWO

DE MINIMIS:

max. 20% 
kosztów 
projektu

JN NIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE NA PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

DORADZTWO

np. certyfikacja, badania rynku

usługi doradcze dla MŚP np. usługi rzecznika patentowego



Projekty Aplikacyjne 

150 
MLN PLN

kwota przeznaczona na wsparcie 
przedsiębiorców w 2020 roku 
w ramach Konkursu
„Projekty Aplikacyjne”

Nabór: 3.02 – 27.04 



DO KONKURSU MOGĄ PRZYSTĄPIĆ:

Wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi:

 co najmniej jedna jednostka naukowa oraz

 co najmniej jedno przedsiębiorstwo, zarejestrowane 

i prowadzące działalność na terytorium RP

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów

Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo

W konkursie dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty 

realizowane poza woj. Mazowieckim



PROJEKTY APLIKACYJNE

• Alokacja konkursu wynosi 150 000 000 PLN

• Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu 
wynosi 1 mln PLN

• Ogłoszenie 3 grudnia 2019 r., dokumentacja pod linkiem:

• https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-
europejskie/poir/konkursy/konkurs-2-4-1-4-2019/

• Nabór 3 LUTEGO – 27 KWIETNIA 2020 (do godziny 16:00)

• Konkurs nie jest podzielony na rundy

• Projekt musi się wypisywać w co najmniej 1 KIS

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-2-4-1-4-2019/


Poziomy dofinansowania

+ premia:

MŚP - szerokie rozpowszechnianie wyników badań.

Duże i Konsorcja, za spełnienie 1-go z warunków:

MIKRO I MAŁE
przedsiębiorstwo

ŚREDNIE
przedsiębiorstwo

DUŻE
przedsiębiorstwo

BADANIA PRZEMYSŁOWE PRACE ROZWOJOWE

JEDNOSTKA
naukowa

70%

60%

50%

80%

75%

65%

100%

45%

35%

25%

60%

50%

40%

100%

• efektywna współpraca,
• szerokie rozpowszechnianie wyników badań.



Poziomy dofinansowania

90% 50%

PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

MIKRO I MAŁE
przedsiębiorstwo

ŚREDNIE
przedsiębiorstwo

DUŻE
przedsiębiorstwo

50%

-

90%

90%

DE MINIMIS DORADZTWO

DE MINIMIS:

max. 20% 
kosztów 
projektu

JN NIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE NA PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

DORADZTWO

np. certyfikacja, badania rynku

usługi doradcze dla MŚP np. usługi rzecznika patentowego



KONKURSY NCBR Z INNOWACJĄ NA POZIOMIE KRAJU
– proste zasady i minimum formalności

FINANSOWANIE PROJEKTÓW B+R 
realizowanych przez przedsiębiorstwa i  konsorcja

INNOWACYJNY PRODUKT/USŁUGA 
LUB TECHNOLOGIA

BRAK OBSZARU TEMATYCZNEGO
– warunkiem wpisanie się w min. 1 KIS

Dlaczego warto aplikować?



Szybka Ścieżka – Krajowe Inteligentne Specjalizacje



Szybka Ścieżka - Urządzenia grzewcze – alokacja 

200 mln 

PLN

kwota przeznaczona na wsparcie 
przedsiębiorców w ramach konkursu 
Szybka Ścieżka – Urządzenia grzewcze

Nabór: 9.12.2019 – 30.04.2020



Szybka Ścieżka Urządzenia grzewcze – najważniejsze informacje

Minimalna wartość projektu – 400 tys. PLN
Maksymalna wartość projektu – 200 mln PLN

(równowartość 50 mln EURO)

Przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność 
na terytorium Polski
– MŚP, duże przedsiębiorstwa 

Konsorcja składające się z 2-5 podmiotów
– z udziałem przedsiębiorców (lider) oraz jednostek naukowych 



SZYBKA ŚCIEŻKA – Urządzenia grzewcze 

• Alokacja konkursu wynosi 200 000 000 PLN, w tym:

20 000 000 PLN dla projektów realizowanych na terenie woj. Mazowieckiego 

180 000 000 PLN dla projektów realizowanych poza woj. Mazowieckim 

• Koszty kwalifikowalne od 400 tys. do równowartości 50 mln EURO

• przedsiębiorstwa – realizujące projekt samodzielnie

• przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie pięć przedsiębiorstw 

• przedsiębiorstwa i jednostki naukowe – wchodzące w skład konsorcjum, przy czym:

w skład konsorcjum wchodzi co najmniej 1 przedsiębiorstwo oraz co najmniej 1 jednostka naukowa

• liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo,

• udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach 
kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%,

• w skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie pięć podmiotów.



Poziomy dofinansowania

+ premia:

MŚP - szerokie rozpowszechnianie wyników badań.

Duże i Konsorcja, za spełnienie 1-go z warunków:

MIKRO I MAŁE
przedsiębiorstwo

ŚREDNIE
przedsiębiorstwo

DUŻE
przedsiębiorstwo

BADANIA PRZEMYSŁOWE PRACE ROZWOJOWE

JEDNOSTKA
naukowa

70%

60%

50%

80%

75%

65%

100%

45%

35%

25%

60%

50%

40%

100%

• efektywna współpraca,
• szerokie rozpowszechnianie wyników badań.



Poziomy dofinansowania

90% 50%

PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

MIKRO I MAŁE
przedsiębiorstwo

ŚREDNIE
przedsiębiorstwo

DUŻE
przedsiębiorstwo

50%

-

90%

90%

DE MINIMIS DORADZTWO

DE MINIMIS:

max. 20% 
kosztów 
projektu

JN NIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE NA PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

DORADZTWO

np. certyfikacja, badania rynku

usługi doradcze dla MŚP np. usługi rzecznika patentowego



JEDYNY KONKURS NCBR Z INNOWACJĄ NA POZIOMIE PRZEDSIĘBIORSTWA
– proste zasady i minimum formalności

FINANSOWANIE PROJEKTÓW B+R 
realizowanych przez przedsiębiorstwa i konsorcja

OBSZAR TEMATYCZNY 
ŚCIŚLE OKREŚLONY

KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE (KIS) 
– warunkiem jest wpisanie się w min. 1 KIS

Szybka Ścieżka Urządzenia grzewcze – dlaczego warto aplikować?



Urządzenia grzewcze – Krajowe Inteligentne Specjalizacje

OBSZAR TEMATYCZNY – W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ JAKO 
ODDZIELNY DOKUMENT  



Szybka ścieżka – OZE w transporcie   

200
MLN PLN

kwota przeznaczona na wsparcie 
przedsiębiorców w 2020 roku 
w ramach Konkursu
„Szybka Ścieżka – OZE 
w transporcie”

Nabór: 30.04 – 10.07 



Szybka Ścieżka – OZE w transporcie  – najważniejsze informacje

Przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność 
na terytorium Polski
– MŚP, duże przedsiębiorstwa 

Konsorcja składające się z 2-3 podmiotów
– z udziałem przedsiębiorców (lider) oraz jednostek naukowych 

Minimalna wartość projektu - 1 mln PLN
– samodzielny MŚP
Minimalna wartość projektu – 2 mln PLN
– duże i konsorcja przedsiębiorstw 

i konsorcja z jednostkami naukowymi



SZYBKA ŚCIEŻKA – OZE w transporcie 

• Alokacja konkursu wynosi 200 000 000 PLN

• Koszty kwalifikowalne od 1 mln PLN dla MŚP

• Koszty kwalifikowalne od 2 mln PLN pozostałe 

• przedsiębiorstwa – realizujące projekt samodzielnie albo

• przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw albo

• 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 całkowitych kosztach 
kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%,

• w skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty.



Poziomy dofinansowania

+ premia:

MŚP - szerokie rozpowszechnianie wyników badań.

Duże i Konsorcja, za spełnienie 1-go z warunków:

MIKRO I MAŁE
przedsiębiorstwo

ŚREDNIE
przedsiębiorstwo

DUŻE
przedsiębiorstwo

BADANIA PRZEMYSŁOWE PRACE ROZWOJOWE

JEDNOSTKA
naukowa

70%

60%

50%

80%

75%

65%

100%

45%

35%

25%

60%

50%

40%

100%

• efektywna współpraca,
• szerokie rozpowszechnianie wyników badań.



Poziomy dofinansowania

90% 50%

PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

MIKRO I MAŁE
przedsiębiorstwo

ŚREDNIE
przedsiębiorstwo

DUŻE
przedsiębiorstwo

50%

-

90%

90%

DE MINIMIS DORADZTWO

DE MINIMIS:

max. 20% 
kosztów 
projektu

JN NIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE NA PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

DORADZTWO

np. certyfikacja, badania rynku

usługi doradcze dla MŚP np. usługi rzecznika patentowego



KONKURS NCBR Z INNOWACJĄ NA POZIOMIE KRAJU
– proste zasady i minimum formalności

FINANSOWANIE PROJEKTÓW B+R 
realizowanych przez przedsiębiorstwa i konsorcja

OBSZAR TEMATYCZNY 
ŚCIŚLE OKREŚLONY

KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE (KIS) 
– warunkiem jest wpisanie się w min. 1 KIS

Szybka Ścieżka – OZE w transporcie – dlaczego warto aplikować?



Szybka Ścieżka – OZE w transporcie  – Krajowe Inteligentne Specjalizacje

OBSZAR TEMATYCZNY – W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ JAKO 
ODDZIELNY DOKUMENT  



Szybka ścieżka – Koronawirusy

200
MLN PLN

kwota przeznaczona na wsparcie 
przedsiębiorców w 2020 roku 
w ramach Konkursu
„Szybka Ścieżka - Koronawirusy”

Nabór: 6.05 – 31.12 (rundy) 



Szybka Ścieżka – Koronawirusy – najważniejsze informacje

Przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność 
na terytorium Polski
– MŚP, duże przedsiębiorstwa 

Konsorcja składające się z 2-3 podmiotów
– z udziałem przedsiębiorców (lider) oraz jednostek naukowych 

Minimalna wartość projektu - 1 mln PLN
– samodzielny MŚP
Minimalna wartość projektu – 2 mln PLN
– duże i konsorcja przedsiębiorstw 

i konsorcja z jednostkami naukowymi



SZYBKA ŚCIEŻKA – Koronawirusy

• Alokacja konkursu wynosi 200 000 000 PLN, w tym:

75 000 000 PLN dla projektów realizowanych na terenie woj. Mazowieckiego 

125 000 000 PLN dla projektów realizowanych poza woj. Mazowieckim 

• Koszty kwalifikowalne od 1 mln PLN dla MŚP

• Koszty kwalifikowalne od 2 mln PLN pozostałe 

• przedsiębiorstwa – realizujące projekt samodzielnie albo

• przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw albo

• 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 całkowitych kosztach 
kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%,

• w skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty.

I RUNDA 6.05 – 5.06 II RUNDA 6.06 – 24.07 III RUNDA 25.07 – 31.12



Poziomy dofinansowania

+ premia:

MŚP - szerokie rozpowszechnianie wyników badań.

Duże i Konsorcja, za spełnienie 1-go z warunków:

MIKRO I MAŁE
przedsiębiorstwo

ŚREDNIE
przedsiębiorstwo

DUŻE
przedsiębiorstwo

BADANIA PRZEMYSŁOWE PRACE ROZWOJOWE

JEDNOSTKA
naukowa

70%

60%

50%

80%

75%

65%

100%

45%

35%

25%

60%

50%

40%

100%

• efektywna współpraca,
• szerokie rozpowszechnianie wyników badań.



Poziomy dofinansowania

90% 50%

PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

MIKRO I MAŁE
przedsiębiorstwo

ŚREDNIE
przedsiębiorstwo

DUŻE
przedsiębiorstwo

50%

-

90%

90%

DE MINIMIS DORADZTWO

DE MINIMIS:

max. 20% 
kosztów 
projektu

JN NIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE NA PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

DORADZTWO

np. certyfikacja, badania rynku

usługi doradcze dla MŚP np. usługi rzecznika patentowego



KONKURS NCBR Z INNOWACJĄ NA POZIOMIE KRAJU
– proste zasady i minimum formalności

FINANSOWANIE PROJEKTÓW B+R 
realizowanych przez przedsiębiorstwa i konsorcja

OBSZAR TEMATYCZNY 
ŚCIŚLE OKREŚLONY

KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE (KIS) 
– warunkiem jest wpisanie się w min. 1 KIS

Szybka Ścieżka – Koronawirusy – dlaczego warto aplikować?



Szybka Ścieżka – Koronawirusy – Krajowe Inteligentne Specjalizacje

OBSZAR TEMATYCZNY – W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ JAKO 
ODDZIELNY DOKUMENT  



KONKURS DLA MŚP, DUŻYCH 
PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ KONSORCJÓW 
– URZĄDZENIA GRZEWCZE 
08.11 ogłoszenie 200 mln PLN 
9.12.2019 – 30.04.2020 

KONKURS DLA MŚP POSIADAJĄCYCH 
CERTYFIKAT SEAL OF EXCELLENCE
14.01 ogłoszenie 50 mln

14.02.2020 – 1.09.2020 

KONKURS DLA MŚP, DUŻYCH 
PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ KONSORCJÓW 
1.07 ogłoszenie 3.08.2020 – 14.09.2020 

KONKURS DLA MŚP, DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW 
ORAZ KONSORCJÓW !dla Mazowsza
9 marca ogłoszenie 500 mln 
9.04.2020 – 14.05.2020

KONKURS DLA MŚP, DUŻYCH 
PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ KONSORCJÓW 
07.01.2020 ogłoszenie 1200 mln PLN 
7.02.2020 – 18.06.2020 

KONKURSY 2019/2020 R. 

Wspólne Przedsięwzięcie - INGA
03.12.2019  311 mln PLN
03.02.2020 – 07.08.2020

PROJEKTY APLIKACYJNE 
03.12.2019  150 mln PLN
03.02.2020 – 27.04.2020

KONKURS DLA MŚP, DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW 
ORAZ KONSORCJÓW – OZE w transporcie  
31.03 ogłoszenie 200 mln
30.04.2020 – 10.07.2020 

KONKURS DLA MŚP, DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ 
KONSORCJÓW – Koronawirusy
6.04 ogłoszenie 200 mln
6.05.2020 – 31.12.2020 



IV EDYCJA KONKURSU PODZIELONA JEST NA ŚCIEŻKI I RUNDY

Ścieżka A przeznaczona jest dla jednostek naukowych

Ścieżka B oraz C dedykowana jest konsorcjom jednostek naukowych 

oraz  przedsiębiorstw

NABÓR WNIOSKÓW Z PODZIAŁEM NA RUNDY:        BUDŻET:

Runda I:    nabór zakończony                                            6.000.000 PLN

Runda II:   01.02. 2020 r. - 15.04.2020 r.                       6.000.000 PLN

Runda III:  16.04.2020 r.  - 30.06.2020 r.                      18.000.000 PLN

NCBR DOFINANSOWUJE:

Ścieżka A: wyłącznie prace koncepcyjne albo prace koncepcyjne i prace B+R,

Ścieżka B: prace B+R opierające się na wynikach projektu sfinansowanego   
wcześniej w ramach konkursu Wspólne Przedsięwzięcie

Ścieżka C: wyłącznie prace B+R albo prace B+R i prace koncepcyjne      
wskazane w § 16 pkt. 9 lit. b oraz d Regulaminu

Najważniejsze informacje – konkurs TANGO   



WARUNEK NIEZBĘDNY:

Nabór prowadzony jest na wnioski dotyczące realizacji Projektów:

Ścieżka A i C – w oparciu o wyniki projektu bazowego (projekt badawczy 
obejmujący badania podstawowe, finansowany w ramach jednego z konkursów 
krajowych lub międzynarodowych NCN, z wyłączeniem konkursów: ETIUDA, 
FUGA, UWERTURA i MINIATURA).

Ścieżka B - w oparciu o wyniki projektu sfinansowanego w ramach poprzednich 
edycji konkursu TANGO.

Kierownikiem powinna być osoba, która kierowała projektem bazowym lub 
uzyskała pisemną zgodę kierownika projektu bazowego do pełnienia tej funkcji 
w Projekcie realizowanym w ramach Konkursu.

Najważniejsze informacje – konkurs TANGO   



Najważniejsze informacje – konkurs TANGO   

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi:
Ścieżka A: 250 tys. PLN      (w tym maksymalnie 150 tys. PLN na 

prace B+R, jeżeli Projekt je obejmuje)
Ścieżka B:       3 mln zł  PLN
Ścieżka C:       3 mln zł  PLN     (w tym maksymalnie 100 tys. PLN na prace    

koncepcyjne, jeżeli Projekt je obejmuje)
Wybrane zapisy Regulaminu:
• Brak ograniczenia tematycznego.
• W skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedna jednostka 

naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo (nie więcej niż 3 podmioty).
• Liderem konsorcjum jest jednostka naukowa.
• Udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstw/a w całkowitych kosztach 

kwalifikowalnych Projektu wynosi minimum 20%.
• Maksymalny okres realizacji Projektu wynosi:

Ścieżka A: 15 miesięcy, Ścieżka B: 36 miesięcy, Ścieżka C: 36 miesięcy.

Ogłoszenie i dokumenty konkursu:
www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/tango/konkurs-nr-4/



II konkurs na projekty zamawiane w ramach Strategicznego 

Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych 

dedykowany jest jednostkom naukowym i konsorcjom jednostek naukowych 
(maksymalnie 5 podmiotów)

Nabór wniosków:

23.03.2020 r. - 22.05.2020 r. (do godziny 16:00)

Budżet:  18.000.000 PLN

Sfinansowane zostaną: a) badania podstawowe, b) badania przemysłowe,
c) prace rozwojowe, d) prace przedwdrożeniowe.

Nie jest możliwe łączenie badań podstawowych, badań przemysłowych, prac 
rozwojowych ani prac przedwdrożeniowych w ramach tego samego zadania, 
rozumianego jako wydzielony fragment prac realizowany 

w ramach projektu.

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.

Najważniejsze informacje – konkurs GOSPOSTRATEG  



Konkurs obejmuje dwa zagadnienia badawcze: 

1.  ”Odmowa szczepień jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej 

państwa, zaufania społecznego, zdrowia publicznego oraz polityki rodzinnej              

i społecznej” (Zamawiający – Ministerstwo Zdrowia)

2.  ”Mechanizm identyfikacji i oceny ryzyka w zakresie operacji gospodarczych 

w obszarze podatku akcyzowego” (Zamawiający – Ministerstwo Finansów).

Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie wynosi 100% kosztów 
kwalifikowalnych dla jednostek naukowych (realizujących projekt w ramach 
swojej działalności niegospodarczej). 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu dotyczącego 
zagadnienia badawczego nr 1 wynosi 15 mln PLN. Maksymalna wartość kosztów 
kwalifikowalnych dla projektu dotyczącego zagadnienia badawczego nr 2 
wynosi 3 mln PLN. 

Ogłoszenie i dokumenty konkursu:

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy

Najważniejsze informacje – konkurs GOSPOSTRATEG 



1

regulamin 
konkursu

2

instrukcja 
wypełnienia 

wniosku

3

przewodnik 
kwalifikowalności 

kosztów

klasyfikacja 
i kwalifikowalność 

kosztów

prawidłowe 
wypełnienie pól 

wniosku

4

kryteria wyboru 
projektów

najważniejsze 
zasady konkursu

przygotowanie 
do oceny wniosku

NCBR – NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY

DOKUMENTACJA KONKURSOWA: 
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/aktualne-nabory/

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/aktualne-nabory/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/aktualne-nabory/


Podstawowe informacje



Podstawowe informacje 



WSTĘPNA WERYFIKACJA

Zdobywam wiedzę 
i poznaję istotę kryteriów 

ważnych dla projektów B+R, 
sprawdzam swój pomysł.

JASNY FEEDBACK

Otrzymuję konkretną 
informację, które założenia 
mojego pomysłu wymagają 

zmian.

PODSUMOWANIE W PDF

Zapisuję podsumowanie 
w preferowanej kolejności – to 

punkt wyjścia do dalszych 
analiz i decyzji.

WYGODA UŻYCIA

Nie muszę się logować, mogę 
przerwać korzystanie 

z ankiety;

także wersja mobilna!

ASYSTENT INNOWACJI
Bezpłatna i niewymagająca logowania aplikacja edukacyjna, pozwalająca wstępnie 
zweryfikować pomysł na taki projekt pod kątem zgodności z kryteriami POIR.



ASYSTENT BUDŻETOWY



TY TEŻ 
ROBISZ PROJEKT 

B+R!

CO TO JEST 
INNOWACJA?

WDROŻENIE 
NA 3 SPOSOBY



Projekt badawczo-rozwojowy

80% - prace badawcze

20% - prace przedwdrożeniowe

Opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, procesu, usługi lub technologii

BADANIA 
PRZEMYSŁOWE
Zdobywanie nowej wiedzy

PRACE 
PRZEDWDROŻENIOWE
Przygotowanie do wdrożenia

WDROŻENIE
Wprowadzenie produktu
na rynek

PRACE ROZWOJOWE
Łączenie dostępnej wiedzy



Poziomy dofinansowania

+ premia:

MŚP - szerokie rozpowszechnianie wyników badań.

Duże i Konsorcja, za spełnienie 1-go z warunków:

MIKRO I MAŁE
przedsiębiorstwo

ŚREDNIE
przedsiębiorstwo

DUŻE
przedsiębiorstwo

BADANIA PRZEMYSŁOWE PRACE ROZWOJOWE

JEDNOSTKA
naukowa

70%

60%

50%

80%

75%

65%

100%

45%

35%

25%

60%

50%

40%

100%

• efektywna współpraca,
• szerokie rozpowszechnianie wyników badań.



Poziomy dofinansowania

90% 50%

PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

MIKRO I MAŁE
przedsiębiorstwo

ŚREDNIE
przedsiębiorstwo

DUŻE
przedsiębiorstwo

50%

-

90%

90%

DE MINIMIS DORADZTWO

DE MINIMIS:

max. 20% 
kosztów 
projektu

JN NIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE NA PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

DORADZTWO

np. certyfikacja, badania rynku

usługi doradcze dla MŚP np. usługi rzecznika patentowego



NCBR FINANSUJE TYLKO PROJEKTY B+R, 
KTÓRYCH CELEM JEST:

CO TO JEST INNOWACJA?

• Stworzenie nowego produktu lub usługi,

• Ulepszenie produktu lub usługi,

• Optymalizacja procesów w firmie,

• Zmiany technologii,

• Opracowanie nowej technologii



INNOWACJA PRODUKTOWA

Oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub 
usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w 
odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia.

INNOWACJA PROCESOWA

Oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco 
ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

CO TO JEST INNOWACJA?



SZYBKA ŚCIEŻKA - PROJEKT

PROJEKT = BIZNESPLAN



SZYBKA ŚCIEŻKA – CO JEST WYMAGANE OD PROJEKTU

POMYSŁ

BIZNESPIENIĄDZE

LUDZIE 
I ZASOBY



• Jaki problem chcę rozwiązać?

• Czy zaplanowałem wszystkie badania, które są mi potrzebne?

• Czy potrafię podzielić projekt na etapy?

• Kamienie milowe?

• Ryzyka – nieodłączna część projektu badawczo-rozwojowego

• Czy mój projekt jest badawczo-rozwojowy?

• Czy planuję badania przemysłowe i prace rozwojowe?

• Czy są mi potrzebne prace przedwdrożeniowe?

POMYSŁ



POMYSŁ

80% - prace badawcze

20% - prace przedwdrożeniowe

Opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, procesu, usługi lub technologii

BADANIA 
PRZEMYSŁOWE
zdobywanie nowej wiedzy

PRACE 
PRZEDWDROŻENIOWE
Przygotowanie do wdrożenia

WDROŻENIE
Wprowadzenie produktu
na rynek

PRACE ROZWOJOWE
Łączenie dostępnej wiedzy



Pomysł

BADANIA PRZEMYSŁOWE PRACE ROZWOJOWE

• Nowa wiedza, ale z założeniem aplikacyjnym,
• Składowe złożonych systemów,
• Prototypy w środowisku laboratoryjnym,
• Prototypy w warunkach symulowanych,
• Linie pilotażowe.

• Prototypy w warunkach rzeczywistych,
• Lini pilotażowe w warunkach rzeczywistych,
• Prototypy i pilotaże do celów komercyjnych,
• Dalsze udoskonalenie produktów, procesów, 

usług.

BADANIA PODSTAWOWE

Nowa wiedza o podstawach zjawisk i obserwowanych faktach.

PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

• Opracowanie dokumentacji wdrożeniowej,
• Usługi rzecznika patentowego,
• Certyfikacja,
• Badania rynku.



Pomysł - etapy

CZY?

- KAMIEŃ MILOWY – MIERZALNY!

Projekt realizowany samodzielnie – minimum 2 maksimum 8 etapów
Projekt realizowany w konsorcjum – minimum 2 maksimum 12 etapów

ETAP 1

ETAP 2

ETAP 3

ETAP 4

ETAP 1

ETAP 2

ETAP 3



Ludzie – kadra kluczowa i planowana do zatrudnienia 

• Jaką kadrą powinienem dysponować?
• Kogo mogę zatrudnić?
• Czy mogę skorzystać z zasobów zewnętrznych?
• Czy kadra kluczowa jest oceniana?
• Czy oceniana jest kadra konsorcjanta i podwykonawcy?
• Jak podać stawki wynagrodzeń?

PRACOWNIKÓW 
BADAWCZYCH 

PRACOWNIKÓW 
TECHNICZNYCH 

KADRĘ ZARZĄDZAJĄ ̨
MERYTORYCZNIE 
PROJEKTEM

POZOSTAŁYCH 
PRACOWNIKÓW 
POMOCNICZYCH

KADRĘ 
ZARZĄDZAJĄCĄ 



Zasoby – te, które posiadam i te do nabycia 

NIERUCHOMOŚĆ

APARATURA

PODWYKONAWCY

• Czy mogę zakupić aparaturę?
• Czy mogę zakupić nieruchomość?
• Czy powinienem już mieć zasoby?
• Zasoby konsorcjanta i podwykonawcy?
• WNiP?



Biznes

• Czy potrafię określić rynek dla mojego produktu/usługi?

• Czy znam potrzeby klientów?

• Kim są moi konkurenci? Czy mój produkt jest lepszy?

• Czy produkt pozwoli mi poprawić wyniki firmy?

• Czy wprowadzenie nowego procesu polepszy moją sytuację?



Wdrożenie rozwiązania

WŁASNE PRZEDSIĘBIORSTWO
Wprowadzenie do własnej działalności przez 
rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług

LICENCJA
udzielenie licencji na korzystanie
z przysługujących praw

SPRZEDAŻ
Sprzedaż wyników
innemu przedsiębiorcy

3 LATA
od zakończenia
projektu



Wdrożenie wyników projektu

3 lata od 
zakończenia 

projektu

WŁASNE PRZEDSIĘBIORSTWO
wprowadzenie do własnej działalności (lub 
konsorcjanta/konsorcjantów) przez 
rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług

ta forma wdrożenia jest 
możliwa jedynie dla 

przedsiębiorców



Wdrożenie wyników projektu

3 lata od 
zakończenia 

projektu
LICENCJA

SPRZEDAŻ

jednostki naukowe mogą brać udział 
we wdrożeniu w opcji:
LICENCJA lub SPRZEDAŻ

udzielenie licencji na korzystanie 
z przysługujących praw na zasadach 
rynkowych innym przedsiębiorcom 
(spoza Konsorcjum)

sprzedaż wyników 
innemu przedsiębiorcy 
(spoza Konsorcjum) na 
zasadach rynkowych



Wdrożenie wyników projektu

3 lata od 
zakończenia 

projektu

SPRZEDAŻ

za wdrożenie wyników nie uznaje się zbycia 
tych wyników w celu ich dalszej odsprzedaży.
dalsza sprzedaż praw do wyników jest 
dopuszczalna pod warunkiem wdrożenia 
wyników przez pierwotnego nabywcę we 
własnej działalności gospodarczej.

sprzedaż wyników 
innemu przedsiębiorcy 
(spoza Konsorcjum) na 
zasadach rynkowych



Biznes - prawa majątkowe 

PRAWA MAJĄTKOWE DO WYNIKÓW PRZYSŁUGUJĄ 
KONSORCJANTOM W PROPORCJONALNIE DO ICH 

UDZIAŁÓW W KWOCIE PROJEKTU

PRZEKAZANIE PRAW DO WYNIKÓW 
POMIĘDZY KONSORCJANTAMI NASTĘPUJE ZA 

WYNAGRODZENIEM ODPOWIADAJĄCYM 
WARTOŚCI RYNKOWEJ TYCH PRAW

PRAWA MAJĄTKOWE DO WYNIKÓW 
PRZYSŁUGUJĄ W CAŁOŚCI WNIOSKODAWCY

UMOWY ZAWARTE Z PODWYKONAWCAMI 
NIE MOGĄ NARUSZAĆ TEJ ZASADY

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ JEDEN 
PODMIOT



Prawa majątkowe 

ncbr.gov.pl 

Cena może zostać uznana za rynkową, jeśli:

a) jej wysokość określono w drodze otwartej, przejrzystej i niedyskryminacyjnej
konkurencyjnej procedury sprzedaży; lub

b) wycena niezależnego eksperta potwierdza, że cena jest co najmniej równa
wartości rynkowej; lub

c) sprzedający może wykazać, że przeprowadził negocjacje w sprawie ceny
w warunkach pełnej konkurencji, aby uzyskać maksymalną korzyść gospodarczą
w momencie zawierania umowy, z uwzględnieniem swoich celów statutowych; lub

d) zgodnie z umową konsorcjum przedsiębiorstwo ma prawo pierwokupu
w odniesieniu do praw własności intelektualnej powstałych w wyniku współpracy
z jednostką naukową, a współpracujące podmioty mają wzajemne prawo
do zabiegania o korzystniejsze pod względem gospodarczym oferty od stron
trzecich, przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum muszą
odpowiednio dostosować swoją ofertę.



Pieniądze

CO 
MOGĘ

SFINANSOWAĆ?

GDZIE ZNAJDĘ 
WIĘCEJ 

INFORMACJI?

JAKIE 
DOFINANSOWANIE 

MOGĘ
UZYSKAĆ?



Pieniądze  - koszty projektu

WYNAGRODZENIA
Personelu

badawczego
i pomocniczego

POZOSTAŁE
amortyzacja/leasing 

aparatury,
materiały i sprzęt 

laboratoryjny,
promocja projektu

KOSZTY OGÓLNE
zarządzanie projektem,
koszty administracyjne,

delegacje

PODWYKONAWSTWO
Usługi badawcze zlecone 

podmiotowi 
zewnętrznemu



Pieniądze

– więcej informacji



ASYSTENT BUDŻETOWY



Projekt badawczo-rozwojowy krok po kroku

FINANSOWANIE PROJEKTU
Zaliczka lub refundacja

REALIZACJA PROJEKTU
Raporty z realizacji etapów projektu 
wnioski o zmiany

KONTROLA PROJEKTU
Kontrola i/lub audyt

PROMOCJA PROJEKTU
Informowanie o otrzymaniu 
dofinansowania ze środków POIR

TRWAŁOŚĆ 
PROJEKTU



Kryteria wyboru projektów 

oraz najczęściej popełniane 

błędy we wnioskach 

o dofinansowanie



Składanie wniosku o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów składać można wyłącznie w wersji elektronicznej 
za pośrednictwem systemu informatycznego, dostępnego pod adresem:

https://lsi.ncbr.gov.pl 



Model oceny wniosków o dofinansowanie w 2020 r.  



Kryteria oceny, czyli co mogę poprawić? 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W PODDZIAŁANIU 1.1.1 
- KONKURS SZYBKA ŚCIEŻKA 1/1.1.1/2020

• Kryteria dostępu – ocena TAK/NIE,
• Kryteria punktowane – ocena 0-5,
• Kryteria punktowane – ocena 0 lub 1. 

Wszystkie kryteria muszą być ocenione pozytywnie 
(TAK, min. 3 pkt., wyjątkiem jest kryterium 0 lub 1, gdzie 0 nie oznacza oceny negatywnej).

Oceny dokonują niezależni Eksperci.
Ocena odbywa się w NCBR podczas tzw. Panelu – czas 90 min. 



Kryteria oceny, czyli co mogę poprawić? 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W PODDZIAŁANIU 1.1.1 – KRYTERIA DOSTĘPU  

KRYTERIA DOSTĘPU
POPRAWA

TAK NIE

Kwalifikowalność Wnioskodawcy (TAK/NIE) X

Budżet projektu (TAK/NIE) ˅

Zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją (TAK/NIE) ˅

Zgodność z zasadą równości szans (TAK/NIE) ˅

Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju (TAK/NIE) ˅

Spełnienie efektu zachęty (TAK/NIE) X

Prace przedwdrożeniowe nie dotyczą działalności wykluczonych (TAK/NIE) ˅

Wystąpienie efektu dyfuzji (tylko dla dużych przedsiębiorstw) (TAK/NIE) ˅

Zgodność z zakresem tematycznym konkursu (jeśli dotyczy) (TAK/NIE) X



Kryteria oceny, czyli co mogę poprawić? 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W PODDZIAŁANIU 1.1.1 – KRYTERIA PUNKTOWANE   

KRYTERIA PUNKTOWANE
POPRAWA

TAK NIE

Istota projektu (od 0 do 5 pkt) ˅

Realizacja projektu (od 0 do 5 pkt) ˅

Wdrożenie wyników projektu (od 0 do 5 pkt) ˅

Wdrożenie na terenie RP (0 lub 1 pkt) X



Najczęściej 

popełniane błędy we 

wnioskach 

o dofinansowanie 



Najczęściej popełniane błędy (1/2)

Użycie nieprawidłowego wzoru oświadczenia IT – prawidłowy jest 
wzór podany na stronie NCBR

Nieprawidłowe uzupełnienie oświadczenia IT, np. podpis osoby 
nieupoważnionej, brak/błędne skreślenia, nieprawidłowy tytuł 
projektu, nieprawidłowy skład konsorcjum, błędna data

Zamieszczenie błędnego lub uszkodzonego pliku z formularzem 

PNT-01

Wpisanie w polach we wniosku informacji nieprawidłowych, 

np. numer REGON w miejscu KRS, błędy w adresie

Brak załączonych pełnomocnictw do reprezentacji Wnioskodawcy 
(jeśli dotyczy) lub załączenie pełnomocnictw podpisanych przez 
osoby nieuprawnione



Najczęściej popełniane błędy (2/2)

Łączenie funkcji badawczych z zarządczymi

Niedoprecyzowane usługi zewnętrzne

Nieprecyzyjny opis kosztów, lakoniczne uzasadnienie sposobu ich naliczenia

Koszty rutynowego oprogramowania (np. Office) w kosztach bezpośrednich

Brak uwzględnienia kosztów audytu

Błędne przypisanie do badań przemysłowych i prac rozwojowych

Prace rutynowe i badania podstawowe



Najczęściej popełniane błędy (3/3)

zbyt wysokie koszty nieadekwatne do zaplanowanych prac

uwzględnianie w budżecie kosztów niekwalifikowalnych  

uwzględnianie w kosztach wynagrodzeń kosztów kierownika B+R i in. zarządzających

zbyt wąski dobór słów kluczowych 

zbyt mało przeszukanych baz patentowych

niewłaściwie określone kamienie milowe w projekcie,

brak ich parametrów i wpływu ich nieosiągnięcia za zasadność kontynuowania projektu, 

nieadekwatny harmonogram realizacji projektu

niewystarczające wykazanie nowości wyników badań

brak przewagi w stosunku do rozwiązań konkurencyjnych

niewłaściwie wskazane parametry cech opisujących nowość w projekcie

błędna kwalifikacja etapów/ zadań (BP/PR)

brak pełnych informacji o wymiarze zaangażowania kadry zarządzającej/ kadry B+R



PODSUMOWANIE

https://www.ncbr.gov.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/krok-1-wybor-programu-wsparcia/
https://www.ncbr.gov.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/krok-2-zlozenie-wniosku-o-dofinansowanie/
https://www.ncbr.gov.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/krok-3-ocena-projektu/
https://www.ncbr.gov.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/krok-4-wyniki-konkursu/
https://www.ncbr.gov.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/krok-5-zawarcie-umowy/


DZIĘKUJEMY

ZA UWAGĘ

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a

00-695, Warszawa

ncbr.gov.pl

Obserwuj nas:


