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ŚRODA Z FUNDUSZAMI 

DLA 
PRZEDSIĘBIORSTW 
NA PROJEKTY B+R 
ORAZ INNOWACJE 

 
Rzeszów , 02.09.2015 r. 

PO IR INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM  

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA 

 

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 
Departament Konkurencyjności i Innowacyjności 

 

 
INSTYTUCJA CERTYFIKUJĄCA 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament 
Konkurencyjności i Innowacyjności 

 

 

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA 
 

Ministerstwo 
Gospodarki 
  (OŚ II i III) 

Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju  

(OŚ I i IV) 

• Działanie 1.1  
Projekty B+R przedsiębiorstw 
 
• Działanie 1.2 
Sektorowe programy 
operacyjne   
 
• Działanie 1.3 
Prace B+R finansowane z 
udziałem funduszy 
kapitałowych 

 

 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój OŚ I 
DZIAŁANIA 

    

 

 Wsparcie kierowane jest zarówno do dużych przedsiębiorstw jak i MŚP, przy czym 
możliwe jest organizowanie naborów dedykowanych wyłącznie jednej z ww. grup 
firm.   
 

 Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.   
 

 Miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 

 W przypadku zlecenia przez wnioskodawcę realizacji usług – w szczególności prac 
badawczych – zagranicznemu wykonawcy, w tym jednostce badawczej, warunek 
uznaje się za spełniony. W ramach projektów dopuszcza się podwykonawstwo, w 
granicach określonego limitu – 50% kosztów kwalifikowanych .   

 
   

   Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „szybka ścieżka” 

 
 

  
 
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujące: 
 
•  badania przemysłowe i prace rozwojowe albo  
•  prace rozwojowe  
 
Projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą 
uzyskać dofinansowania.  
 

   Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „szybka ścieżka”(dla MŚP) 
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Badania przemysłowe - oznaczają badania planowane lub 
badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz 
umiejętności celem opracowania nowych produktów, 
procesów lub usług lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń 
do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają 
one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i 
mogą obejmować budowę prototypów w środowisku 
laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego 
istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one 
konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania 
dowodu w przypadku technologii generycznych;  

   Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „szybka ścieżka” (dla MŚP) 
 
 

Eksperymentalne prace rozwojowe- oznaczają zdobywanie, łączenie, 
kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i 
umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej 
wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych 
produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład 
czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz 
dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.  
 
Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, 
demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i 
walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. 

   Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „szybka ścieżka” (dla MŚP) 

 
 

 
1.Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację.   
 
 
KIS jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji 
i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany 
społeczno–gospodarcze. 
 
 
 
  

   Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „szybka ścieżka” (dla MŚP) 
 
 

 
W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty 
które przed rozpoczęciem realizacji cechuje co najmniej II poziom 
gotowości technologicznej TRL. 
 
Poziom II - określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. 
Oznacza to rozpoczęcie procesu poszukiwania potencjalnego 
zastosowania technologii. Od momentu zaobserwowania podstawowych 
zasad opisujących nową technologię można postulować praktyczne jej 
zastosowanie, które jest oparte na przewidywaniach. Nie istnieje jeszcze 
żaden dowód lub szczegółowa analiza potwierdzająca przyjęte założenia.  
  
 

   Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „szybka ścieżka” (dla MŚP) 
 
 

KRYTERIA DOSTĘPU: 
 
2.Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej   
 
Innowacja produktowa - oznaczającą 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 - oznaczającą wprowadzenie do praktyki w 
przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub 
dostawy;  
  

   Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „szybka ścieżka” (dla MŚP) 

 
 

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się 
beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:  
 
a) wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej 

Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie 
uzyskanych wyników projektu;  

b) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących 
Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej 
prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;  

c) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu 
wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy 

   Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „szybka ścieżka”(dla MŚP) 
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Poziom i wysokość wsparcia:  
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach 
konkursu wynosi 2 mln PLN.  
Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może 
przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów : 
20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to 
sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona 
na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych lub  
15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w 
której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania 
wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.  
 
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln 
euro. 

   Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „szybka ścieżka” (dla MŚP) 

 
 

   Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „szybka ścieżka” (dla MŚP) 

 
 

PREMIA: 
Wnioskodawca może wnioskować o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania 
wyników projektu gdy  w okresie 3 lat od zakończenia projektu wyniki projektu:  
 
• zaprezentuje wyniki projektu na co najmniej 3 konferencjach naukowych i 

technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub  
• opublikuje w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych zawartych w 

wykazie czasopism opracowanym przez MNISW lub powszechnie dostępnych 
bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań 
lub  

• rozpowszechni wyniki projektu za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego 
lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.  

 

   Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „szybka ścieżka” (dla MŚP) 

 
 

 
 
 
Kwalifikowalność wydatków: 
 
REALIZACJA PROJEKTU MOŻE ZOSTAĆ ROZPOCZĘTA DOPIERO PO DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU O 
DOFINANSOWANIE.  
 
Za rozpoczęcie projektu uważa się w szczególności: 
•  rozpoczęcie prac B+R, podpisanie umowy z dostawcą lub wykonawcą usług, 
•  dostawę towaru lub wykonanie usługi oraz samo rozpoczęcie świadczenia usługi, 
•  wpłatę zaliczki lub zadatku na dostawę towaru lub wykonanie usługi.  
 
W przypadku zlecania usług badawczych w projekcie zewnętrznemu wykonawcy za rozpoczęcie 
projektu nie jest uważane i może mieć miejsce przed złożeniem wniosku o dofinansowanie:  
• przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procedury wyboru zewnętrznego wykonawcy (np. 

wystosowanie zapytania ofertowego, złożenie oferty przez wykonawcę, ocena ofert);  
• zawarcie umowy warunkowej z wykonawcą prac B+R.  
• podpisanie listów intencyjnych.  
 

   Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „szybka ścieżka” (dla MŚP) 

 
 

 Wynagrodzenia  
 Podwykonawstwo  
 koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych 
 koszty budynków i gruntów 
 pozostałe koszty operacyjne  

   Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „szybka ścieżka” (dla MŚP) 

 
 Koszty kwalifikowalne projektu: 

Nabór od 4 maja do 31 grudnia 2015 r.(dla MŚP) 
 
Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu 
kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów 
rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania. 
 
Proces oceny projektu, liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o 
dofinansowanie w danym etapie konkursu do dnia ogłoszenia listy projektów rekomendowanych i 
nierekomendowanych do dofinansowania w ramach danego etapu konkursu, trwa ok. 60 dni.  

 
Planowany termin ogłoszenia konkursu 14 września 2015 r. 
Planowany nabór od 14 października do 30 listopada (dla dużych firm) 

   Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „szybka ścieżka” 
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Kontakt: 
Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.1, 

Poddziałanie 1.1.1 PO IR można przesyłać na adres e-mail:  
konkurs1.1.1.MSP@ncbr.gov.pl  

 
Dodatkowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:  
www.ncbr.gov.pl, zakładka Funduszeeuropejskie/POIR/Konkursy/Konkurs 

1/1.1.1/2015  

   Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „szybka ścieżka” (dla MŚP) 

 
 

 
 

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują wyłącznie  
prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. 
 
 
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać podmioty spełniające kryteria: 
•  mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy oraz  
• przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (duże 

przedsiębiorstwa) 
 

   Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  

Poddziałanie1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji 
pilotażowej/demonstracyjnej 

 
 

Interwencja przeznaczona jest dla projektów, które przewidują testowanie technologii 
w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.  
 
Ocena projektu dotyczy podwyższenia poziomu w przedziale od VI do IX.  
 
Pozytywna ocena przyznawana jest projektom posiadającym co najmniej VI poziom 
gotowości technologicznej TRL technologii, w ramach których istnieje funkcjonalny 
prototyp.  
 
Poziom VI - dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu 
technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Do badań na tym poziomie 
zalicza się badania prototypu w warunkach laboratoryjnych odwzorowujących z dużą 
wiernością warunki rzeczywiste lub w symulowanych warunkach operacyjnych. 
 

 

   Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  

Poddziałanie1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji 
pilotażowej/demonstracyjnej 

 
 

 
 
  

   Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  

Poddziałanie1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji 
pilotażowej/demonstracyjnej 

 
 

Poziom i wysokość wsparcia:  
 
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 
Dla MŚP-wynosi 2 mln PLN.  
Dla dużych przedsiębiorstw-wynosi 20 mln PLN. 
 
Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla 
przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów równowartości 15 mln euro. 
 
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro. 

   Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  

Poddziałanie1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji 
pilotażowej/demonstracyjnej 
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Planowany termin ogłoszenia konkursu grudzień 2015 r. 
 

Planowany nabór styczeń-luty 2016 r. 

   Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  

Poddziałanie1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji 
pilotażowej/demonstracyjnej 

 
 

 
• Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace 

rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac 
rozwojowych nie uzyska dofinansowania).  
 

• Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie Projekt, który przewiduje powstanie innowacji produktowej lub innowacji 
procesowej.   

 
• Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia wyników 

projektu 
 

• Wsparcie dotyczy projektów, wpisujących się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym w nowe specjalizacje 
wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.  

 
• Krajowa inteligentna specjalizacja uwzględnia także proces przedsiębiorczego odkrywania rozumiany jako integrujący 

różnych interesariuszy w celu identyfikowania priorytetów w zakresie badań, rozwoju i innowacji, wokół których 
koncentrowane są inwestycje prywatne i publiczne. W związku z tym, niewpisywanie się przedmiotu projektu w ww. 
zdefiniowaną już listę specjalizacji nie oznacza, że dany projekt nie będzie mógł otrzymać dofinansowania – możliwe 
będzie uznanie jego wpisywania się w KIS jako element procesu przedsiębiorczego odkrywania.   
 

• W ramach konkursu mogą uzyskać finansowanie wyłącznie projekty które przed rozpoczęciem projektu cechuje poziom 
gotowości technologicznej co najmniej na poziomie II .  

 

   Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  

INNOMED – DZIAŁANIE 1.2 Sektorowe Programy B+R 

 
 

Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne 
prace rozwojowe muszą być zgodne z Zakresem merytorycznym konkursu: 
 

1.TECHNOLOGIE INŻYNIERII MEDYCZNEJ, W TYM BIOTECHNOLOGIE MEDYCZNE W ONKOLOGII  
• I. BADANIA I ROZWÓJ PRODUKTÓW LECZNICZYCH W ONKOLOGII 
• II. TECHNOLOGIE, URZĄDZENIA I WYROBY MEDYCZNE W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH 
 
2. DIAGNOSTYKA I TERAPIA, W TYM TERAPIA SPERSONALIZOWANA W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH 
•  I. MARKERY/TESTY 
• II. NOWE CELE PREWENCYJNE I/LUB TERAPEUTYCZ NE W TERAPII CHORÓB NOWOTWOROWYCH 
 
3. WYTWARZANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO ZASTOSOWAŃ W ONKOLOGII 
•  I. TECHNOLOGIE WYTWARZANIA LEKÓW BIOTECHNOLOGICZNYCH, W TYM LEKÓW BIOPODOBNYCH I 

BIOBETTER DO TERAPII CHORÓB NOWOTWO ROWYCH  
• II. INNOWACYJNE PRODUKTY GENERYCZNE ORAZ INNOWACYJNE WYROBY MEDYCZNE W CHOROBACH 

NOWOTWOROWYCH  
• III. PRODUKTY LECZNICZE TERAPII ZAAWANSOWANYCH ( ATMP) ORAZ BIOLOGICZNE (KOMÓRKI, BANKI 

KOMÓREK ITP.) W TERAPII CHORÓB NOWOTWOROWYCH. 

 

   Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  

INNOMED – DZIAŁANIE 1.2 Sektorowe Programy B+R 

 
 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:  
 
1)Przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa)  
2) Konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w których skład 
wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców 
 
• Wnioskodawca (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw - 

Lider konsorcjum oraz Konsorcjant/Konsorcjanci ubiegający się o dofinansowanie) jest 
zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

• Wskazane we wniosku miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.  
 

• W przypadku zlecenia przez realizacji usług – w szczególności prac badawczych – 
zagranicznemu wykonawcy, w tym jednostce badawczej, warunek uznaje się za spełniony. 

 
 

   Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  

INNOMED – DZIAŁANIE 1.2 Sektorowe Programy B+R 

 
 

Wysokość wsparcia:  
 
• Minimalna wartość dofinansowania realizacji Projektu wynosi 1 000 000 PLN.  
• Maksymalna wartość dofinansowania realizacji Projektu wynosi 10 000 000 PLN.  

 
Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:  
 
• 60% wartości kosztów kwalifikowanych – w przypadku projektu realizowanego 

samodzielnie przez przedsiębiorcę;  
• 50% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego 

przez konsorcjum przedsiębiorstw,  

   Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  

INNOMED – DZIAŁANIE 1.2 Sektorowe Programy B+R 

 
 

   Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  

INNOMED – DZIAŁANIE 1.2 Sektorowe Programy B+R 
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W przypadku projektu realizowanego w ramach „skutecznej współpracy” pomiędzy 
niepowiązanymi przedsiębiorcami, Wnioskodawcy oraz konsorcjantowi będącemu przedsiębiorcą 
ubiegającym się o dofinansowanie przysługuje zwiększona intensywność wsparcia. 
 
W przypadku gdy Wnioskodawca i ubiegający się o dofinansowanie konsorcjant, wnioskują o 
premię z tytułu „skutecznej współpracy” w związku z realizacją Projektu pomiędzy co najmniej 
dwoma niepowiązanymi przedsiębiorcami, z których co najmniej jeden jest mikro, małym lub 
średnim przedsiębiorcą - żaden z przedsiębiorców realizujących projekt, nie ponosi więcej niż 70 
% kosztów kwalifikowanych danej kategorii badań (badań przemysłowych lub prac 
rozwojowych).  
 
 
Przedsiębiorca zagraniczny będący członkiem konsorcjum nie otrzymuje dofinansowania w 
ramach projektu.   
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W przypadku, gdy Wnioskodawca wnioskuje o premię z tytułu szerokiego 
rozpowszechniania wyników projektu konieczne jest wykazanie w dokumentacji 
projektu, że w okresie 3 lat od zakończenia projektu wyniki projektu:  
 
• zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, 

w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub  
• zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych 

zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNISW (w części A Wykazu - 
zamieszczonym w dokumentacji Działania na stronie internetowej IP) lub 
powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do 
uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub  

• zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania 
bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.  
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 Wynagrodzenia  
 Podwykonawstwo  
 koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych 
 koszty budynków i gruntów 
 pozostałe koszty operacyjne  

Koszty kwalifikowalne projektu: 

   Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  

INNOMED – DZIAŁANIE 1.2 Sektorowe Programy B+R 

 
 

Nabór od 1 września do 30 października 2015 r. 
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• Wnioskodawca (lub jeśli dotyczy konsorcjant) może rozpocząć 

realizację Projektu przed rozstrzygnięciem konkursu, a koszty 
kwalifikowane Projektu mogą być ponoszone najwcześniej w dniu 
następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, przy 
czym warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym, do 
otrzymania refundacji kosztów kwalifikowanych jest przyznanie 
Wnioskodawcy (lub jeśli dotyczy konsorcjantowi) dofinansowania w 
wyniku rozstrzygnięcia konkursu oraz zawarcie z NCBR umowy o 
dofinansowanie projektu.  

 
• Okres realizacji Projektu nie może przekraczać 5 lat.  
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KONTAKT: 
Pytania dotyczące aplikowania o środki, można przesyłać na następujące adresy 
mailowe:  
- w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet Projektu) na 

adres mailowy: innomed-finanse@ncbr.gov.pl.  
- - w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy: 

innomed@ncbr.gov.pl.  
- Osoby przewidziane do kontaktu w sprawach ogólnych (innych niż finansowe) 

Aleksandra Mościcka-Studzińska tel.: +48 22 39 07 177,  
- Agnieszka Chmielewska tel.: +48 22 39 07 256,  
- Paulina Długosz tel.: +48 22 39 07 258,  
- Michał Wrzesiński tel.: +48 22 39 07 139.  

Dodatkowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju: www.ncbr.gov.pl, zakładka Fundusze 

europejskie/POIR/Konkursy/Konkurs 2/1.2/2015_INNOMED. 
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Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują: 
 
• badania przemysłowe i prace rozwojowe albo  
• prace rozwojowe. 
 
 
Wsparcie dotyczy projektów, wpisujących się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w 
tym w nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.  
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O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty:  
 
1) Przedsiębiorcy  
 
1) Konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w 

których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców 
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Poziom i wysokość wsparcia:  
 
Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania realizacji Projektu wynosi odpowiednio:  
 
1) w Grupie A (grupa programowa, w której liderem konsorcjum jest duży, średni, mały lub 

mikro-przedsiębiorca): od 10 000 000 PLN do 50 000 000 PLN,  
2) w Grupie B (grupa programowa, w której liderem konsorcjum jest średni, mały lub 

mikroprzedsiębiorca ): od 1 000 000 PLN do 7 500 000 PLN. 
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Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. 
Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć: 
 
1) 60% wartości kosztów kwalifikowanych – w przypadku projektu realizowanego 
samodzielnie przez przedsiębiorcę;  
 
2) 50% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego 
przez konsorcjum przedsiębiorstw,  
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