Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet: 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie: 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie: 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych
Poddziałanie to jest skierowane m.in. do jednostek naukowych, uczelni, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Celem poddziałania jest ukierunkowanie badań naukowych na dziedziny i dyscypliny naukowe, które mogą mieć
duży wpływ na szybki rozwój cywilizacyjno-gospodarczy kraju i budowę gospodarki opartej na wiedzy. Wybór
najważniejszych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych pozwoli na lepsze wykorzystywanie wyników
badań w praktyce i łatwiejsze pozyskiwanie środków z budżetu na te działania. W ramach poddziałania
wspierane będą projekty indywidualne, szczególnie istotne dla budowy gospodarki opartej na wiedzy. Twój
projekt powinien przyczynić się do osiągnięcia celów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).
Ponadto projekty powinny być zgodne z założeniami zawartymi w Strategii Rozwoju Kraju oraz wpisywać się w
obszary tematyczne określone w PO IG.
O dofinansowanie w ramach omawianego Działania ubiegać się mogą:
- jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych)
- uczelnie
- jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjów naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
- spółki powołane z udziałem wyżej wymienionych podmiotów nie działające dla zysku
Konsorcjum naukowe to grupa jednostek naukowych podejmujących na podstawie umowy wspólne
przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań
naukowych lub prac rozwojowych.
Konsorcjum naukowo-przemysłowe to grupa jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzi co najmniej jedna
jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, podejmujących na podstawie umowy wspólne
przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań
naukowych lub prac rozwojowych.
W ramach Poddziałania wsparcie zostanie przeznaczone na realizację polityki naukowej, naukowo-technicznej i
innowacyjnej państwa poprzez dofinansowanie:
- strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach tematycznych określonych w
Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
- projektów badawczych umieszczonych w Indykatywnym wykazie projektów indywidualnych ogłoszonego przez
Ministra Rozwoju Regionalnego
Wsparcie ma charakter dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych.
Nie określono minimalnej/maksymalnej wartości projektu, jak również minimalnej/maksymalnej kwoty
dofinansowania. Dofinansowanie może zostać przyznane w formie refundacji lub zaliczki.
Wnioski przyjmować będzie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Ocena merytoryczna złożonego wniosku obejmuje następujące kryteria:
Kryteria merytoryczne dostępu (punktacja „0-1”):
– zgodność z celami PO IG i opisem działania w Szczegółowym opisie priorytetów,
– zgodność z tematyką określoną przez ministra właściwego ds. nauki (zgodność z celami polityki naukowej,
naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa),
– możliwość uzyskania wyników, które staną się podstawą do zastosowań praktycznych,
– zasadność planowanych wydatków w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu,
– harmonogram projektu umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia,
– wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od zakończenia projektu,

– wskaźniki produktu i rezultatu są adekwatne dla danego rodzaju projektu, a ich wielkości odzwierciedlają
założone cele projektu.
Kryteria merytoryczne (wagi punktowe):
– poziom naukowy projektu,
– przydatność do wdrażania technologii, które mogą przyczynić się do wzrostu konkurencyjności
wyspecjalizowanych gałęzi gospodarki krajowej lub których rozwój na świecie jest w czasie rozpatrywania
wniosku najszybszy i przynosi największe efekty ekonomiczne,
– zapotrzebowanie rynku na wyniki projektu*,
– kompleksowość rozwiązania problemów objętych projektem,
– posiadanie zasobów organizacyjnych i ludzkich wystarczających do przeprowadzenia projektu,
– powiązanie z innymi projektami o zbliżonej tematyce (projekt jest częścią projektu realizowanego w ramach
współpracy krajowej i/lub międzynarodowej),
– zakres współpracy z krajowymi i zagranicznymi zespołami badawczymi i przedsiębiorcami,
– znaczenie przewidzianych do realizacji prac lub zadań dla rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie
nauki i techniki,
- projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006
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

