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Wsparcie można uzyskać na projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie 
prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub konsorcja i mające na celu opracowanie inno-
wacji produktowej lub procesowej. Projekty mogą także obejmować prace przedwdrożeniowe. Konkurs 
realizowany jest wspólnie dla dużych przedsiębiorstw oraz MŚP. Oddzielnie organizowany jest konkurs 
dla �rm MŚP posiadających certy�kat Seal of Excellence. Konkurs ogólny oraz Seal of Excellence jest 
przeznaczony dla projektów realizowanych poza woj. mazowieckim. Konkursy realizowane w ramach 
ścieżek tematycznych są dostępne również dla projektów realizowanych na terenie woj. mazowieckiego.
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Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe
realizowane przez przedsiębiorstwa

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Dla kogo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
www.ncbr.gov.pl

Instytucja udzielająca
wsparcia

● Konkurs ogólny: 16 września -16 grudnia
● Konkurs Seal of Excellence:  1 kwietnia - 29 listopada
● Konkurs dla sektora tworzyw sztucznych: 2 września - 15 listopada
● Konkurs dla sektora technologii kosmicznych: 
 2 września - 15 listopada
● Konkurs dla sektora innowacyjnych nawozów przyjaznych 
 dla środowiska: 14 listopada 2019 - 14 stycznia 2020

Termin naboru

Budżet

Maksymalna wartość
kosztów kwali�kowanych

Maksymalna kwota 
wsparcia

● 20 mln EUR – jeżeli projekt obejmuje głównie
 badania przemysłowe

● 15 mln EUR – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe

Przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja
przedsiębiorstw i jednostek naukowych, w których liderem
jest przedsiębiorstwo

● 1,1 mld PLN w konkursie ogólnym
● 50 mln PLN w konkursie Seal of Excellence
● 180 mln PLN w konkursie dla sektora tworzyw sztucznych
● 300 mln PLN w konkursie dla sektora technologii kosmicznych
● 200 mln PLN w konkursie dla sektora innowacyjnych nawozów 
 przyjaznych środowisku 

Minimalna wartość
kosztów kwali�kowanych

● 50 mln EUR

● 1 mln PLN – projekty realizowane samodzielnie przez MŚP

● 2 mln PLN – pozostałe projekty
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Kluczowe kryteria
oceny

Koszty kwali�kowane

● wynagrodzenia

● podwykonawstwo

● amortyzacja lub odpłatne korzystanie
 z aparatury naukowo-badawczej
 i innych urządzeń służących celom
 badawczym

● wartości niematerialne i prawne
 w formie patentów, licencji, know-how
 oraz innych praw własności
 intelektualnej

● dzierżawa i wieczyste użytkowanie
 gruntów

● amortyzacja budynków

● materiały oraz sprzęt laboratoryjny

● koszty utrzymania linii
 technologicznych

● wynajem powierzchni laboratoryjnej

● elementy służące do budowy, na stałe
 zainstalowane w prototypie instalacji
 pilotażowej lub demonstracyjnej

● promocja projektu

● audyt zewnętrzny

● koszty pośrednie
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Kontakt

● adekwatność prac B+R i prawidłowe
 określenie kamieni milowych

● kadra badawcza zaangażowana 
 w projekt

● zasoby techniczne zapewniające
 prawidłową realizację prac B+R

● nowość rezultatów projektu

● zapotrzebowanie rynkowe
 i opłacalność wdrożenia

● wdrożenie rezultatów projektu 
 na terenie RP

Maksymalny poziom wsparcia 
na badania przemysłowe

Maksymalny poziom wsparcia 
na prace rozwojowe

Maksymalny poziom wsparcia 
na prace przedwdrożeniowe

duże przedsiębiorstwa        

średnie przedsiębiorstwa

mikro i małe  przedsiębiorstwa

jednostki naukowe

duże przedsiębiorstwa        

średnie przedsiębiorstwa

mikro i małe  przedsiębiorstwa

jednostki naukowe

  

pomoc na usługi doradcze dla MŚP,

nie więcej niż 2 mln EUR

pomoc de minimis, nie więcej niż
200 tys. EUR

Wysokość kosztów kwalifikowalnych
przeznaczonych na realizację prac
przedwdrożeniowych nie może
przekroczyć 20% całkowitych kosztów
kwalifikowalnych projektu. 
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