
Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac 
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 J a c e k  S my ł a  

Płock, 10 marca 2015 



POIR – Podstawowe informacje 

I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa  

II. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 

III. Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw 

IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego 

V. Pomoc techniczna 
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Alokacja POIR (UE i wkład 
krajowy)*:  
 10 mld EUR,  
w tym 8,61 mld EUR z 
EFRR  

IP dla I i IV osi 

 6 mld €  

58,9% alokacji 



Budżet POIR 

Nr Oś priorytetowa 

Cel 
tematyczny/ 

priorytet 
inwestycyjny 

Wkład UE (euro) 
Wkład krajowy 

(euro) 
Alokacja 

całkowita (euro) 
% alokacji 

1. 
Wsparcie prowadzenia prac 

B+R przez przedsiębiorstwa 
CT 1, PI 1.b 3 849 931 178 704 538 436 4 556 550 664 44,69% 

2. 

Wsparcie otoczenia i potencjału 

przedsiębiorstw do 

prowadzenia działalności B+R+I 

CT 1, PI 1.b 1 043 151 560 190 897 015 1 234 048 575 12,11% 

3. 
Wsparcie innowacji w 

przedsiębiorstwach 

CT 3,  
PI 3.a, PI 

3.c 
2 200 878 402 402 761 338 2 603 639 740 25,55% 

4. 
Zwiększenie potencjału 

naukowo-badawczego 
CT 1 , PI 1.a 1 222 973 615 221 723 451 1 444 697 066 14,20% 

5. Pomoc Techniczna - 296 994 259 53 939 399 350 933 658 3,45% 

  SUMA   8 613 929 014 1 573 859 638 10 189 869 703 100% 



Instrumenty POIR wdrażane za pośrednictwem NCBR 
(w tym ukierunkowanie na przedsiębiorców) 

I oś: 
Projekty B+R przedsiębiorstw (tzw. 

„szybka ścieżka”) 
Prace B+R związane z 

wytworzeniem instalacji 
demonstracyjnej 
Sektorowe programy B+R 

realizowane przez konsorcja 
naukowo-przemysłowe 
Prace B+R finansowane z udziałem 

funduszy kapitałowych 

IV oś: 
 Badania naukowe i prace rozwojowe  

 Strategiczne programy na rzecz gospodarki 
 Regionalne agendy naukowo-badawcze 

realizowanych przez jeden lub wspólnie 
przez kilka regionów, 

 programy badawcze wirtualnych instytutów 
 Projekty aplikacyjne (pośrednia pomoc 

publiczna dla przedsiębiorcy w konsorcjum 
naukowym) 

 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej 
sektora nauki 

 Międzynarodowe agendy badawcze 
 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R    

 



Na co w praktyce będzie przeznaczone 
wsparcie POIR? 

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE B+R NA PRACE B+R O ZASTOSOWANIACH 
KOMERCYJNYCH TYLKO W RAMACH I OSI POIR BĘDZIE WYNOSIŁO  

OK. 4,6 MLD € 

• Wsparcie infrastruktury będzie dotyczyło wybranych (w drodze 
konkursowej) projektów na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury 
Badawczej 

• POIR będzie wspierał w różnej formie rozwój potencjału do prowadzenia 
prac B+R na światowym poziomie (międzynarodowe agendy badawcze, 
strategiczne programy badawcze dla gospodarki) 

• Kontynuacja wsparcia dla rozwoju kadr sektora B+R (projekty, które  
w ramach POIG realizowała FNP) 



Jaka może być maksymalna intensywność wparcia  
i maksymalna wartość dofinansowania? 

Max. wartość dofinansowania: 

 20 mln EUR – jeżeli koszty kwalifikowalne badań przemysłowych stanowią więcej niż 

połowę całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu), 

 15 mln EUR – jeśli koszty kwalifikowane prac rozwojowych stanowią więcej niż połowa 

całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.  



Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie  
2014-2020 

 Wsparcie w CT1 Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i innowacji; jest skoncentrowane na MŚP. 
Przewidziane są również inwestycje dużych przedsiębiorstw  
w obszarze CT1, pod warunkiem zapewnienia konkretnych 
efektów dyfuzji działalności B+R+I do polskiej gospodarki.  
W przypadku dużych firm preferencją objęte będą projekty 
podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę  
z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi. (Umowa Partnerstwa) 

 

 Zdecydowana większość wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach 
POIR – dla MŚP, w szczególności będzie to dotyczyć to flagowego 
instrumentu POIR – tzw. „szybkiej ścieżki” 



Jakie konkursy po uruchomieniu POIR? 

• POIR został zatwierdzony przez KE  

• Kryteria wyboru projektów zostały przyjęte przez Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju, zakłada się, że zostaną one przyjęte 
ostatecznie przez KM PO IR 10 marca br. 

• Możliwe uruchomienie w bieżącym roku wszystkich 
instrumentów dotacyjnych I osi POIR oraz większości 
instrumentów IV osi 

• Flagowe konkursy – w ramach instrumentu tzw. Szybkiej ścieżki 
oraz Demonstratora (beneficjentami – przedsiębiorcy) – 
instrumenty o największej alokacji i pozwalające realizować 
najbardziej wszechstronne projekty B+R (badania przemysłowe i 
prace rozwojowe lub same prace rozwojowe) 



ZAŁOŻENIA OCENY WNIOSKÓW – I OŚ POIR 



SZYBKA 
ŚCIEŻKA 

• Projekty B+R 
przedsiębiorstw 

• II-IX TRL 

• Przyśpieszona 
procedura 
oceny  



Szybka Ścieżka - charakterystyka 

SZYBKA ŚCIEŻKA 

 

 

 

 

 • Wsparcie obejmuje realizację przez przedsiębiorstwo badań, głównie badań przemysłowych 
lub eksperymentalnych prac rozwojowych (wg definicji rozporządzenia Komisji (UE) Nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) w celu opracowania nowych lub 
istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz 
instalacji pilotażowych  

• obejmuje poziomy gotowości technologicznej (TRL II – IX)  

• Przedsiębiorstwo może przeprowadzić prace B+R samodzielnie i przy wykorzystaniu własnych 
zasobów lub zlecając realizację prac B+R podmiotom zewnętrznym (jednostkom naukowym, 
innym przedsiębiorstwom, sieciom naukowym, konsorcjom naukowo-przemysłowym, itp., 
jednak w ograniczonym zakresie!) 

• Realizacja przedmiotowego instrumentu zapewni przedsiębiorcy możliwość doprowadzenia 
rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można  
je skomercjalizować. 



Najważniejsze propozycje w zakresie kryteriów 
wyboru projektów 

SZYBKA ŚCIEŻKA 

 

 

 

 

 

• Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo 
prace rozwojowe 

• Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację 
• Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej 
• Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia  

jego prawidłową realizację 
• Ocena punktowa: 

Nowość 
 Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu  
Opłacalność wdrożenia 
Premiowane wdrożenie wyników projektu na terenie RP 

 



Kto i kiedy będzie mógł aplikować o środki  
w ramach Szybkiej Ścieżki? 

• nabory będą przeprowadzane w trakcie całego roku (planuje się 
ich rozpoczęcie w kwietniu 2015)  

• aplikować mogą przedsiębiorcy 

• w ramach instrumentu zostanie wyodrębniona pula środków dla 
MŚP oraz dla dużych przedsiębiorców  

• zdecydowana większość środków zostanie przeznaczona dla MŚP 

• nie przewiduje się realizacji projektów konsorcyjnych 

• w ramach konkursów dla MŚP możliwe dofinansowanie 
projektów B+R o wartości kosztów kwalifikowanych 
wynoszących co najmniej 2 mln PLN 

SZYBKA ŚCIEŻKA 



DEMONSTRATOR 
• Projekty B+R 

przedsiębiorstw 

• VI-IX TRL 



Demonstrator - charakterystyka 

DEMONSTRATOR 

 

 

 

 

 
• wsparcie obejmuje realizację przez przedsiębiorstwo eksperymentalnych prac 

rozwojowych (wg definicji rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) w celu opracowania nowych lub istotnie 
ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz 
instalacji pilotażowych  

• obejmuje wyższe poziomy gotowości technologicznej (TRL VI – IX)  
• projekty dotyczące realizacji przez przedsiębiorstwo lub konsorcjum przedsiębiorstw prac 

B+R związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej; w ramach tego 
etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach 
zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych 

• przedsiębiorstwo może przeprowadzić prace B+R samodzielnie i przy wykorzystaniu 
własnych zasobów lub zlecając realizację prac B+R podmiotom zewnętrznym (jednostkom 
naukowym, innym przedsiębiorstwom, sieciom naukowym, konsorcjom naukowo-
przemysłowym, itp., jednak w ograniczonym zakresie!) 

• Realizacja przedmiotowego instrumentu zapewni przedsiębiorcy możliwość 
doprowadzenia rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie 
można je skomercjalizować. 



Najważniejsze propozycje w zakresie kryteriów 
wyboru projektów 

 

 

 

 

 

• Projekt obejmuje wyłącznie eksperymentalne prace rozwojowe  
• Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację 
• Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej 
• Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie 

umożliwia jego prawidłową realizację 
• Ocena punktowa: 

Nowość 
Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu  
Opłacalność wdrożenia 
Premiowane wdrożenie wyników projektu na terenie RP 

 

DEMONSTRATOR 



Kto i kiedy będzie mógł aplikować o środki  
w ramach Demonstratora? 

• nabory będą organizowane 1-2 w ciągu roku – pierwszy nabór 
planowany jest na kwiecień 2015 r. 

• dofinansowanie może otrzymać tylko samodzielny 
przedsiębiorca 

• w ramach instrumentu będzie możliwe dofinansowanie 
projektów MŚP oraz dużych przedsiębiorców  

• zdecydowana większość środków zostanie przeznaczona dla 
MŚP 

• minimalne koszty kwalifikowane dla MŚP – 5 mln PLN, dla 
dużych przedsiębiorców – 20 mln PLN 

DEMONSTRATOR 



SEKTOROWE 
PROGRAMY 

B+R 

•Wsparcie 
określonych 
sektorów 
gospodarki 



Programy sektorowe - charakterystyka 

• odpowiadają one na konkretne zdiagnozowane potrzeby sektorów 
przy uwzględnieniu ich potencjału rozwojowego, wpisując się 
jednocześnie w mechanizm przedsiębiorczego odkrywania 
pozwalający na wyłonienie do wsparcia ze środków publicznych 
projektów stanowiących inteligentne specjalizacje w skali kraju 

• ich autorami są przedsiębiorcy skupieni w ramach różnego rodzaju 
zrzeszeń; tworzone w ten sposób agendy badawcze, wpisując się w 
ogólne cele strategiczne, odpowiadają na zindywidualizowane 
potrzeby sektorów.  

• obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe 

 

PROGRAMY 

SEKTOROWE 



Najważniejsze propozycje w zakresie kryteriów 
wyboru projektów 

 

 

 

 

 

• Projekt obejmuje badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe  

• Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację 

• Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej 

• Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową 
realizację 

• Ocena punktowa: 

 Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu  

 Opłacalność wdrożenia 

 Premiowane wdrożenie wyników projektu na terenie RP 

 

DEMONSTRATO

R 
PROGRAMY 

SEKTOROWE 



Kto i kiedy będzie mógł aplikować o środki  
w ramach programów sektorowych? 

• nabory będą organizowane 1-2 w ciągu roku (zakłada się uruchomienie 
konkursów w kwietniu 2015 r.) 

• o dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy 

• w ramach instrumentu będzie możliwe dofinansowanie projektów MŚP 
oraz dużych przedsiębiorców  

• zdecydowana większość środków zostanie przeznaczona dla MŚP 

• minimalne koszty kwalifikowane dla MŚP – 5 mln PLN, inne niż MŚP – 
15 mln PLN 

• Przewidywana kontynuacja programów INNOLOT i INNOMED, możliwe 
kolejne 

PROGRAMY 

SEKTOROWE 



Sposób wdrażania instrumentów POIR będzie zależny 
od ostatecznego kształtu regulacji uzgodnionych  
z Instytucją Zarządzającą oraz postanowień Komitetu 
Monitorującego. Wszelkie informacje wg. stanu na 
10.03.2015 mają charakter wstępny i mogą ulec 
zmianie. 



• Instrumenty IV osi POIR wpisują się w całości w priorytet 1a, określony 
rozporządzeniem 1301/2013: 

– Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do 
osiągania doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie 
ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie 
Europy 

• Wsparcie realizowane w ramach IV osi POIR jest skoncentrowane na 
projektach badawczo-rozwojowych prowadzonych przez jednostki naukowe, 
przedsiębiorstwa oraz konsorcja tych podmiotów. Projekty te mają na celu 
zwiększenie zasobów wiedzy w obszarach jednocześnie uznanych za 
priorytetowe dla rozwoju polskiej nauki oraz istotnych dla polskiej 
gospodarki. 

 

 

 

Instrumenty IV osi POIR Zwiększenie 
Potencjału Naukowo Badawczego 



Nabory planowane w ramach IV osi POIR na 
2015 r.  

 

 

Działanie 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe: 

Poddziałanie 4.1.1. Strategiczne programy badawcze – wsparcie badań przemysłowych  
i eksperymentalnych prac rozwojowych o tematyce określonej w programie strategicznym 
realizowane przez konsorcja z udziałem Przedsiębiorców, w których liderem będzie przedsiębiorca   
-  prognozowany nabór dryga połowa 2015 r.  

Poddziałanie 4.1.4. Projekty aplikacyjne – projekty obejmujące badania przemysłowe lub 
eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja – prognozowany nabór druga 
połowa 2015 r. 

 
Działanie 4.2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki (IOK OPI) – wybrane 
projekty dużej, strategicznej  infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub 
międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB) 
– prognozowany nabór druga połowa 2015 r.  
 
W 2015 r. planuje się też rozpoczęcie realizacji Działania 4.3. Wsparcie powstania 
Międzynarodowych Agend Badawczych i Działania 4.4. Rozwój kadr sektora B+R w trybie 
pozakonkursowym - FNP. 
Należy mieć na uwadze że Priorytet IV jest obecnie w fazie przygotowawczej wszelkie 
 informacje wg. stanu na 10.03.2015 mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. 



Dziękujemy 
za uwagę 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

ul. Nowogrodzka 47a 

00-695 Warszawa 

www.ncbr.gov.pl 

e mail: instalacje@ncbr.gov.pl   

http://www.ncbr.gov.pl/
mailto:instalacje@ncbr.gov.pl
mailto:instalacje@ncbr.gov.pl
mailto:instalacje@ncbr.gov.pl

