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NCBiR

Nabór wniosków
4 maja – 31 grudnia 2015
z zastrzeżeniem, że 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.
W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację
projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty,
w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

BENEFICJENCI
Mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy

DOFINANSOWANIE
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 2 mln PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania:
 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.
Intensywność wsparcia:
Max. Badania
przemysłowe

Max. Badania
Max. Prace
Max. Prace
przemysłowe +
rozwojowe
rozwojowe +
*
premia
premia*
Mikro
70%
80%
45%
60%
Mały
70%
80%
45%
60%
Średni
60%
75%
35%
50%
*
Szczegółowe warunki przyznania premii z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu
określone zostały również w Przewodniku po kryteriach wyboru projektów.

KOSZTY KWALIFIKOWANE
KOSZTY BEZPOŚREDNIE
 Koszty Wynagrodzeń (W)
koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac
rozwojowych (pracowników badawczych, pracowników technicznych oraz pozostałych pracowników
pomocniczych) oraz brokerów technologii w zakresie w jakim wykonują oni czynności związane
bezpośrednio z realizacją projektu.
 Koszty Podwykonawstwa (E)
W ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni
publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej
będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę.
Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom
niż wymienione w poprzedzającym akapicie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Instytucji Pośredniczącej.
W ramach niniejszej kategorii należą również rozliczać wszystkie umowy o dzieło.
W ramach niniejszej kategorii należą również rozliczać wszystkie umowy o dzieło.
Koszty podwykonawstwa są wyłączone z podstawy naliczania ryczałtu kosztów pośrednich projektu.
W przypadku wskazanych powyżej kosztów podwykonawstwa (kategoria E) łączna kwota wydatków
kwalifikowanych w projekcie nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych
projektu.
 Pozostałe Koszty Bezpośrednie (Op)
I. Koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych
odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z:
- aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym;
- wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji uzyskanych
od osób trzecich na warunkach rynkowych tj. wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie
patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów
badawczych itp. w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego
pomocą
II. Koszty budynków i gruntów
m.in. następujące rodzaje kosztów:
- dzierżawa gruntów - tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej;
- wieczyste użytkowanie gruntów - tylko opłaty za użytkowanie wieczyste z wyłączeniem odsetek;
- amortyzacja budynków - w przypadku, gdy wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja
projektu, kwalifikowana jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji
wykorzystania budynków w celu realizacji projektu objętego pomocą.
III. Pozostałe koszty operacyjne
- m.in. koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone
bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą.

KOSZTY POŚREDNIE (O)
m.in. następujące rodzaje kosztów:
- Koszty wynajmu lub utrzymania budynków
- Koszty administracyjne
- Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz
personelu wsparcia
- Koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu
Koszty pośrednie ponoszone w związku z realizacją projektu objętego pomocą są rozliczane metodą
ryczałtową, jako procent od kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa
(kategorii E), zgodnie ze wzorem:
O = (W + Op) x max 17%

OCENA WNIOSKÓW
OCENA FORMALNA
Kryteria formalne - wniosek:
- Złożenie wniosku we właściwej instytucji
- Złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania
- Złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów
- Wniosek o dofinansowanie został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją i wymogami
regulaminu
Kryteria formalne - Wnioskodawca:
- Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie
- Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania
Kryteria formalne - projekt:
- Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych PO IR
- Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla
działania
- Projekt ma pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
- Projekt jest zgodny z polityką równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.
- Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania
wsparcia w ramach danego działania PO IR
- Wystąpienie efektu dyfuzji i planowana współpraca (tylko dla przedsiębiorców innych niż MŚP)
Kryteria formalne specyficzne:
- Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie
Dopuszczalne jest jednokrotne dokonanie uzupełnień lub poprawy wniosku na etapie oceny formalnej
w zakresie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą.

OCENA MERYTORYCZNA
Ocena w zakresie naukowo-technologicznym
- Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe
- Zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi
związane zostały zdefiniowane
- Zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację
zaplanowanych w projekcie prac B+R
- Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację
Kryteria wymienione powyżej stanowią kryteria dostępu, co oznacza, że niespełnienie któregokolwiek
z nich skutkuje oceną negatywną i odrzuceniem wniosku.
Ocena w zakresie gospodarczo – biznesowym
- Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej
- Kwestia własności intelektualnej nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu
- Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację
Kryteria oceny wymienione powyżej stanowią kryteria dostępu, co oznacza, że niespełnienie
któregokolwiek z nich skutkuje oceną negatywną i odrzuceniem wniosku.
KRYTERIA PUNKTOWANE
- Nowość rezultatów projektu (0-5)
- Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu (0-5)
- Opłacalność wdrożenia (0-5)
- Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP (0 lub 2)

Krajowe Inteligentne Specjalizacje
http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/1_ko
nkurs_2015/7_wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji.pdf

