
 
Szybka ścieżka  
Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego  
Inteligentny Rozwój 2014 -2020 

1 września Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkursy w ramach Poddziałania 
1.1.1 PO IR oferujące dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem badań 
przemysłowych i prac rozwojowych, których rezultatem jest innowacja produktowa lub 
procesowa. 

Konkursy, dedykowane osobno podmiotom wpisującym się w definicję mikro, małych  
i średnich przedsiębiorstw oraz dużym firmom, przeprowadzone zostaną w oparciu  
o zmienione warunki i zaktualizowane kryteria, z których kluczowym jest obniżenie 
minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych, dopuszczenie aplikowania przez konsorcja 
oraz roszerzenie katalogu kosztów o wydatki związane z pracami przedwdrożeniowymi.  
Na wsparcie projektów przeznaczono 1,35 mld PLN, w tym 1 mld PLN dla MŚP i 350 mln PLN 
dla dużych firm. 
 
Konkursy trwać będą od 2 października do 29 grudnia 2017 r. i podzielone zostały na 
miesięczne etapy. Ocena projektów nie powinna przekroczyć 90 dni dla dużych, 60 dni dla 
mniejszych przedsiębiorstw od momentu zakończenia etapu konkursu. W ramach oceny 
merytorycznej wnioskodawcy przedstawiać będą swoje aplikacje podczas pre-panelu oraz 
panelu.

TERMIN NABORÓW

02.10 - 29.12.2017
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Wynagrodzenia, koszty podwykonawstwa 
(do 70%), aparatura naukowo-badawcza 
(amortyzacja i odpłatne korzystanie), 
wartości niematerialne i prawne, koszty 
amortyzacji budynków, dzierżawy gruntów, 
pozostałe koszty operacyjne oraz koszty 
pośrednie (ryczałt do 25% kosztów 
bezpośrednich z wyłączeniem kosztów 
podwykonawstwa).

KOSZTY KWALIFIKOWANE

Przedsiębiorstwa - osobno dla podmiotów 
wpisujących się w definicję mikro, małych  
i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw 
i konsorcjów przedsiębiorstw (z liderem - 
dużą firmą).

BENEFICJENCI

Adekwatność zaplanowanych prac B+R do 
osiągnięcia celu projektu,

Odpowiedni zespół badawczy oraz zasoby 
techniczne,

Nowość rezultatów projektu,

Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty 
projektu i opłacalność wdrożenia,

Wdrożenie rezultatów projektu na terenie RP.

CZYNNIKI SUKCESU

minimalne

1 mln PLN 

Nabór konkursowy

KOSZTY KWALIFIKOWANEALOKACJA

1 mld PLN 

RODZAJ NABORU

Konkurs podzielony na 3 etapy 
odpowiadające miesiącom 

kalendarzowym.

konkurs 
dedykowany MŚP

350 mln PLN 
konkurs dedykowany 
dużym podmiotom

MŚP

50 mln EUR 
maksymalna wartość  
kosztów kwalifikowanych

15 mln EUR 20 mln EUR 
dla projektów 
obejmujących głównie 
prace rozwojowe

dla projektów 
obejmujących głównie 
badania przemysłowe

DOFINANSOWANIE

10 mln PLN 
konsorcja  
przedsiębiorców

200 tys. EUR 
na prace 
przedwdrożeniowe 
(pomoc de minimis)

5 mln PLN 
duże 
przedsiębiorstwa

2 mln EUR 
na prace 
przedwdrożeniowe 
w zakresie usług 
doradczych dla MŚP
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INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Max. pomoc na badania przemysłowe 70% 70% 60% 50%
Max. pomoc na badania przemysłowe  
z uwzględnieniem premii* 80% 80% 75% 65%

Max. pomoc na prace rozwojowe 45% 45% 35% 25%
Max. pomoc na prace rozwojowe  
z uwzględnieniem premii* 60% 60% 50% 40%

1) w przypadku prac przedwdrożeniowych: pomoc de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych; 
2) w przypadku prac przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych. 

* Premia z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu (na konferencjach naukowych i technicznych, publikacje w czasopismach, powszechnie dostępne 
bazy danych, za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otartego dostępu) lub realizacji projektu w ramach „skutecznej 
współpracy” pomiędzy niepowiązanymi przedsiębiorcami (współpraca z mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą, współpraca o charakterze międzynarodowym oraz 
współpraca z jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania).

Projekt jest realizowany na terytorium 
Polski,

Realizacja projektu nie wykracza poza  
2023 r.,

W projekcie występuje efekt dyfuzji  
(tylko dla przedsiębiorców innych, niż 
MŚP),

Projekt zostanie rozpoczęty po dniu 
złożenia wniosku o dofinansowanie,

Projekt obejmuje badania przemysłowe 
i prace rozwojowe albo prace rozwojowe 
i dotyczy innowacji produktowej lub 
procesowej,

Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną 
Specjalizację,

Własność intelektualna nie stanowi bariery 
dla wdrożenia rezultatów projektu,

Kadra zarządzająca oraz sposób 
zarządzania w projekcie umożliwia jego 
prawidłową realizację.

WYMAGANIA

małe średnie

60

800
50

ekspertów  
w Polsce

specjalistów

w
krajach

mikro duże

5,5 mld 
PLN

pozyskanego finansowania  
w formie grantów

300
zrealizowanych  
projektów

8

15

wartości projektów  
w SSE

mld 
PLN

mld  
PLN

wartości projektów wspieranych 
przez naszych ekspertów
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