
GameINN
DOTACJE NA PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE 

W SEKTORZE PRODUKCJI GIER WIDEO

Innowacje i B+R, Dotacje i ulgi | http://www.pwc.pl/innowacje

PwC, na zlecenie sektora, opracowało 

Studium Wykonalności, które określiło 

Zakres tematyczny konkursu i jest 

podstawą programu GameINN

Podstawowe informacje o konkursie w ramach Programu 

Sektorowego GameINN, działanie 1.2 „Sektorowe Programy B+R” 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Znany już jest termin ogłoszenia konkursu w ramach Programu 

Sektorowego GameINN (Działanie 1.2 Program Operacyjny 

Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R”). Wsparcie otrzymają 

projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe z 

obszaru produkcji gier wideo mieszczące się w obrębie określonych 

obszarów badawczych, prowadzące do wykorzystania potencjału 

światowego rynku gier przez polski przemysł. Projekty będą mogły być 

realizowane przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja 

przedsiębiorstw.

Podstawowe zasady działania 1.2 PO Inteligentny Rozwój

• Projekt musi dotyczyć wyłącznie jednego z obszarów 

wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu

• Konkurs przewiduje tylko 5 głównych kryteriów punktowanych 

oceny merytorycznej

• W ramach umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązuje się 

do wdrożenia wyników projektu do swojej działalności 

gospodarczej

• Podwykonawstwo, rozumiane jako zlecanie stronie trzeciej 

części merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na 

terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta, jest 

ograniczone w projekcie do 60% kosztów kwalifikowanych gdy 

aplikuje indywidualne przedsiębiorstwo i do 50% gdy aplikuje 

konsorcjum przedsiębiorstw

Strona internetowa

http://www.ncbir.gov.pl/

http://game-inn.pl/

Składanie wniosków

od 5 maja 2017 r.

do 6 lipca 2017 r.

Beneficjenci*

Przedsiębiorstwa oraz 

konsorcja przedsiębiorstw

Ogłoszenie konkursu

3 kwietnia 2017 r.

Długość trwania projektu**

Okres realizacji projektu to 

maksymalnie 3 lata.

Instytucja

Narodowe Centrum Badań 

i Rozwoju (NCBR)

Okres kwalifikowalności**

Okres kwalifikowalności 

kończy się w dniu 

31.12.2023 r.

Budżet konkursu*

55 mln PLN

* Możliwe 

zwiększenie

GameINN

* Beneficjentem programu wsparcia może być:

1) Przedsiębiorca w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, albo

2) Konsorcjum przemysłowym (grupą przedsiębiorców), w którego skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy 

publicznej za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

** Założenia z wersji konkursu GameINN 2016. Szczegółowe dane na temat aktualnej edycji będą dostępne po ogłoszeniu konkursu.

http://www.ncbir.gov.pl/
http://game-inn.pl/


Poziomy dofinansowania

Badania przemysłowe

Prace rozwojowe 

Średnie 

przedsiębiorstwo

Małe 

przedsiębiorstwo

Warunki uzyskania 

premii**

Szerokie rozpowszechnienie 

wyników projektu:

- publikacja w minimum 2 

czasopismach naukowych

- prezentacja na minimum 3 

konferencjach naukowych

+ 15%
Premii*

1
lub

Skuteczna współpraca co 

najmniej 2 niepowiązanych 

przedsiębiorców2

Duże 

przedsiębiorstwo

GameINN

Innowacyjne rozwiązania w zakresie projektowania gier wideo1

Innowacyjne rozwiązania w zakresie silników grafiki, platform nowej 

generacji oraz technik graficznych i optymalizacji danych
2

Rozwój obszaru sztucznej inteligencji, narzędzi i mechanizmów 

interakcji
3

Rozwój mechanizmów udostępniania gier w chmurze oraz 

rozwiązań dla dostarczania i zarządzania treścią w grach 

mobilnych i sieciowych

4

Narzędzia wsparcia procesu produkcji gier5

Dyfuzja technologii gamingowych do różnych dziedzin gospodarki6

Obszary tematyczne konkursu

70%

45%

60%

35%

50%

25%

** Przy skorzystaniu z premii poziom dofinasowania dla badań przemysłowych nie może przekroczyć 80%.



Ocena formalna 

wniosku

Ocena formalna dotyczy 

głównie poprawności, 

kompletności 

terminowości złożenia 

dokumentacji, ale również 

wiarygodności finansowej 

wnioskodawcy. 

Dla dużych 

przedsiębiorstw 

weryfikowane będzie 

występowanie efektu 

dyfuzji - współpraca z 

MŚP lub NGO lub 

organizacjami B+R.

Ocena merytoryczna wniosku

• Podstawowe kryteria merytoryczne dostępu (Tak/Nie)

- Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację 

(KIS) – dla gier odpowiedni jest KIS nr 19,

- Projekt jest zgodny z zakresem tematycznym konkursu,

- Kwestia własności intelektualnej nie stanowi bariery,

- Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w 

projekcie umożliwia jego prawidłową realizację.

• Kryteria merytoryczne punktowane

a. Zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne do 

osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi związane 

zostały zdefiniowane (0-5 pkt),

b. Zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy 

zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w 

projekcie prac B+R (0-5 pkt),

c. Nowość rezultatów projektu (0-5 pkt),

d. Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu i 

opłacalność wdrożenia (0-5 pkt),

e. Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie 

RP (0 lub 3 pkt).

Na etapie Oceny indywidualnej projekt ocenia 3 ekspertów. 

Aby projekt mógł otrzymać dofinansowanie musi zdobyć 

minimum po 3 punkty w ramach kryteriów a) – d). 

Natomiast łączna suma wszystkich punktów, która 

uprawnia do dofinansowania to:

Panel Ekspertów

Projekty które spełnią 

wymogi formalne oraz 

otrzymają odpowiednią 

ilość punktów, zostaną 

poddane ostatecznej 

ocenie podczas Panelu 

Ekspertów, podczas 

którego Wnioskodawca 

ma możliwość odniesienia 

się do ewentualnych 

pytań i wątpliwości 

ekspertów. 

Rekomendacja Panelu 

Ekspertów jest 

decydująca dla 

możliwości uzyskania 

dofinansowania. 

Podobne i komplementarne konkursy:

1. Szybka ścieżka dla MŚP oraz dla 

dużych przedsiębiorców – nabór 

wniosków planowany od 1 marca do 30 

czerwca 2017 r. oraz w IV kwartale 

2017 r.

2. Projekty B+R realizowane w ramach 

Regionalnych Programów 

Operacyjnych – daty konkursów 

uzależnione od harmonogramu 

konkretnego województwa

3. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę 

B+R przedsiębiorstw (Centra 

Badawczo Rozwojowe 

przedsiębiorstw, Działanie 2.1 PO IR) –

nabór wniosków planowany od 8 maja 

do 7 lipca 2017 r. 

Kryteria wyboru*

* Założenia z wersji konkursu GameINN 2016. Szczegółowe dane na temat aktualnej edycji będą dostępne po ogłoszeniu konkursu.

min.15 pkt.



Jak możemy pomóc:
Nieodpłatna wstępna analiza projektu pod kątem kwalifikowalności i szans na dofinansowanie.

Doradztwo na etapie ubiegania się o dotację:

• Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

• Wsparcie w trakcie oceny projektu

• Doradztwo przy rozliczaniu projektu oraz dotacji, w tym: szkolenia, przygotowanie/weryfikacja 

dokumentacji rozliczeniowej, przygotowanie do kontroli realizacji projektu przez upoważnione instytucje
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Bądźmy w kontakcie!
Wejdź na www.pwc.pl/subskrypcje 

i otrzymuj informacje o nowych 

alertach, wydarzeniach i raportach 

PwC – od razu po publikacji!

Uwaga: Wszelkie zawarte w niniejszej publikacji informacje mają charakter orientacyjny – publikacja nie może stanowić jedynej podstawy podejmowanych działań. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy zasięgnąć fachowej porady.

©2016 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa „PwC” odnosi się do PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., firmy wchodzącej w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, 

z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.


