Przedsięwzięcie „IniTech”
W ramach Przedsięwzięcia dofinansowywane będą projekty obejmujące badania naukowe i prace rozwojowe
nakierowane na zastosowanie w gospodarce oraz wykonanie czynności przygotowawczych do wdrożenia
wyników badań naukowych w praktyce gospodarczej. Ponadto dofinansowywane będą usługi doradcze
(polegające na pomocy jednostkom naukowym, małym lub średnim przedsiębiorcom albo konsorcjom naukowoprzemysłowym w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie ich projektów badawczo-rozwojowych).
Przedsięwzięcie „IniTech", będące kontynuacją Przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
„Inicjatywa technologiczna I", realizowane jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Zadania dofinansowane w ramach Przedsięwzięcia „IniTech" to:
· faza badawcza - badania naukowe lub prace rozwojowe nakierowane na zastosowanie w działalności
gospodarczej, czyli takie, których celem jest wdrożenie wyników prac B+R w praktyce
· faza przygotowań do wdrożenia - czynności, których celem jest przygotowanie wyników prac B+R do
zastosowania w działalności gospodarczej (wdrożenia):
- badania rynku dla przyszłego produktu,
- sporządzenie niezbędnej do wdrożenia dokumentacji technicznej.
- opracowanie procedur związanych z wykorzystywaniem rynkowym przyszłego produktu będącego
wynikiem prac B+R
- postępowanie dotyczące przyznania praw własności przemysłowej,
- postępowanie normalizacyjne
- certyfikacja
· zakup usług doradczych w zakresie innowacji
- przygotowanie analizy biznesowej fazy badawczej lub fazy przygotowań do wdrożenia będących
przedmiotem wniosku, zawierającej wstępny plan inwestycyjny, w tym:
- opis możliwości zastosowania wyników fazy badawczej w działalności gospodarczej,
- szacunkową relację między spodziewanymi przychodami z komercjalizacji wyników fazy
badawczej a nakładami koniecznymi do doprowadzenia do tej komercjalizacji;
- wskazanie przedsiębiorcy, który wyrazi gotowość zastosowania w działalności gospodarczej
wyników fazy badawczej - w przypadku gdy wnioskodawca nie znalazł takiego przedsiębiorcy.
Beneficjentami Przedsięwzięcia „IniTech" są:
· dla projektów polegających na dofinansowaniu fazy badawczej i fazy przygotowań do wdrożenia:
- przedsiębiorcy.
- jednostki naukowe,
- konsorcja naukowo-przemysłowe
· dla projektów umożliwiających zakup usług doradczych w zakresie innowacji:
- małe i średnie przedsiębiorstwa
- jednostki naukowe
Środki na realizację projektów przekazywane są w formie zaliczki:
· dla jednostek naukowych na pokrycie maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych w fazie badawczej, 90%
- w fazie przygotowania do wdrożenia oraz 85% - na zakup usług doradczych
· dla przedsiębiorców - zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznawania pomocy publicznej na badania i rozwój
w fazie badawczej, pomocy de minimis w fazie przygotowania do wdrożenia oraz 75% kosztów zakupu usług
doradczych dla MŚP (maksymalnie 20 000 zł).
Wnioski można składać w NCBR w terminie trzech miesięcy od daty wskazanej w komunikacie w formie
określonej przez Dyrektora Centrum.
Wysokość dofinansowania:
Dofinansowanie fazy badawczej:
Max 100% kosztów kwalifikowanych – w przypadku realizacji przez jednostkę naukową

Max 100% kosztów kwalifikowanych – w przypadku badań podstawowych realizowanych przez przedsiębiorcę
Max 50% kosztów kwalifikowanych – w przypadku badań przemysłowych realizowanych przez przedsiębiorcę
Max 25% kosztów kwalifikowanych – w przypadku prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę
Wysokość wsparcia w przypadku badań przemysłowych i rozwojowych może być zwiększona:
o 20% w przypadku małego przedsiębiorcy
o 10% w przypadku średniego przedsiębiorcy
oraz dodatkowo o 15% (max do 80%) jeżeli:
1. realizacja fazy badawczej obejmuje efektywną współpracę między co najmniej 2 niepowiązanymi ze
sobą przedsiębiorstwami (żaden nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifkowalnych, jest co najmniej
jeden mały lub średni przedsiębiorca lub faz jest realizowana w co najmniej 2 p.czł UE)
2. realizacja fazy badawczej obejmuje efektywną współpracę między przedsiębiorcą i organizacją
badawczą (organizacja badawcza ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych oraz m aprawo do
publikowania wyników fazy badawczej)
3. wyniki fazy badawczej są szeroko rozpowszechniane
Dofinansowanie fazy przygotowań do wdrożenia przez przedsiębiorcę:
Max 90% wartości kosztów kwalifikowanych
W przypadku Konsorcjum naukowo-przemysłowego wysokość wsparcia na fazę badawczą ustala się
indywidualnie dla każdego partnera.
W przypadku zainteresowania powyższą formą wsparcia oraz w przypadku dodatkowych pytań, szczegółowych
informacji udzielą Państwu:
- Robert Podgórzak - tel. kont. 22 847 53 68, e-mail: r.podorzak@imbigs.org.pl
- Paweł Stępniak - tel. kont. 22 847 53 68, e-mail: p.stepniak@imbigs.org.pl
- Magdalena Lepa – tel. kont. 22 843 59 51, e-mail: m.lepa@imbigs.org.pl

