Badania przemysłowe i prace rozwojowe
realizowane przez przedsiębiorstwa
Szybka Ścieżka
Już w maju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
uruchomi największe w historii środki dla innowatorów.
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące
projekty badawczo – rozwojowe, których komercjalizacja przyczyni się do rozwoju działalności lub wzmocnienia pozycji konkurencyjnej, będą mogły sięgnąć po
wsparcie w ramach tzw. „Szybkiej ścieżki”.
Dzięki uproszczonym procedurom, indywidualna decyzja
o przyznaniu grantu zapadnie w ciągu zaledwie 2
miesięcy!
Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym,
a projekty oceniane będą etapami po każdym

zakończonym miesiącu kalendarzowym. Dwustopniowa
procedura weryfikacji wniosków składać się będzie
z oceny formalnej i merytorycznej, w trakcie której
ocenione zostaną aspekty naukowe i gospodarcze
projektu oraz przeprowadzona będzie prezentacja
projektu na panelu ekspertów. Jednym z warunków
otrzymania dofinansowania będzie wpisanie się projektu
w priorytety gospodarcze w obszarze B+R+I, czyli tzw.
„Krajowe inteligentne specjalizacje”.
Budżet konkursu wyniesie 1,6 mld PLN.
Rozpoczęcie naboru dla dużych przedsiębiorców przewidziano w październiku 2015 r.

BENEFICJENCI

MŚP

KOSZTY
KWALIFIKOWANE

Wynagrodzenia, koszty podwykonawstwa (do 50%), aparatura naukowo - badawcza
(amortyzacja i odpłatne korzystanie), wartości niematerialne i prawne, koszty budynków
i gruntów, pozostałe koszty operacyjne, koszty pośrednie (do 17%).

OPIS

Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe

ALOKACJA:

1 600 mln PLN (w tym 140 mln PLN dla woj. mazowieckiego)

MINIMALNA
WARTOŚĆ KOSZTÓW
KWALIFIKOWANYCH:

2 mln PLN

MAKSYMALNY
POZIOM WSPARCIA:

20 mln EUR

– jeżeli koszty kwalifikowane badań przemysłowych stanowią więcej
niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu;
– jeśli koszty kwalifikowane prac rozwojowych stanowią więcej
niż połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu;
Wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć 50 mln EUR.

15 mln EUR

WYMAGANIA

CZYNNIKI SUKCESU

• Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację
• Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej
• 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
• Kwestia własności intelektualnej nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu
• Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową
realizację
• Nowość rezultatów projektu
• Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu
• Opłacalność wdrożenia
• Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP

RODZAJ NABORÓW

Nabór ciągły (do 31 grudnia 2015)

ROZPOCZĘCIE
NABORU:

4 maja 2015

INTENSYWNOŚĆ
WSPARCIA:
Badania
przemysłowe

Prace
rozwojowe

Przedsiębiorstwo

Wysokość
dofinansowania

Maksymalnie dzięki
zwiększeniu1

Mikro-małe

70%

80%

Średnie

60%

75%

Mikro-małe

45%

60%

Średnie

35%

50%

1.Premia z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników badań przemysłowych (na konferencjach naukowych i technicznych, publikacje
w czasopismach, udostępnionych bazach danych za pośrednictwem bezpłatnego lub ogólnodostępnego oprogramowania)
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na temat możliwości dofinansowania inwestycji z funduszy europejskich i pozostałych programów pomocowych.
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