
Konkurs charakteryzuje się następującymi zasadami realizacji projektów, aplikowania i przygotowania wniosków:

• Realizacja projektu samodzielnie lub w konsorcjum – możliwa jest realizacja projektu w konsorcjum z udziałem 

MŚP i jednostek naukowych

• Poszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o koszty prac przedwdrożeniowych – wsparciu podlegają 

koszty przygotowania do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej. Obejmują one w szczególności 

opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikację, badania rynku. Nie 

mogą one wynosić więcej niż 20% wszystkich kosztów kwalifikowanych

• Koszty podwykonawstwa nie mogą przekroczyć 60% kosztów kwalifikowanych prac B+R (w projektach 

realizowanych przez konsorcja 50%) i 70% prac przedwdrożeniowych

• Nieograniczona liczba wniosków – każdy wnioskodawca może złożyć nieograniczoną liczbę wniosków w ramach 

„Szybkiej Ścieżki”

Szybka 

Ścieżka

Maksymalna dotacja

15 lub 20 mln EUR 

– w zależności od struktury badań

Wartość projektu

Minimalna wartość kosztów 

kwalifikowanych: 1 - 2 mln PLN

Maksymalna wartość kosztów 

kwalifikowanych: 50 mln EUR

Długość trwania projektu

Zakończenie projektu do  

30.06.2023

Instytucja

Narodowe Centrum Badań 

i Rozwoju (NCBR)

Strona internetowa

https://www.ncbr.gov.pl/programy

/fundusze-

europejskie/poir/informacje-o-

programie/

Budżet konkursu

300 mln PLN

Beneficjenci

Małe, średnie i duże 

przedsiębiorstwa 

Konkurs dla regionów słabiej 

rozwiniętych

Składanie wniosków

22.03.2021 – 04.05.2021

Szybka ścieżka 
Dotacje na projekty 

badawczo-rozwojowe 

przedsiębiorstw

Podstawowe informacje 

o konkursie w ramach poddziałania 

1.1.1 PO IR tzw. Szybka ścieżka.

W ramach „Szybkiej Ścieżki” (Działanie 1.1.1 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) o dotację 

mogą ubiegać się przedsiębiorstwa i konsorcja 

planujące inwestycje o minimalnej wartości 1-2 mln 

PLN. Nabór wniosków zakończy się 4 maja 2021 

roku. Wsparcie otrzymają projekty obejmujące 

eksperymentalne prace rozwojowe lub badania 

przemysłowe i eksperymentalne prace 

rozwojowe, a także prowadzące do innowacji 

produktowej lub procesowej co najmniej w skali 

kraju. Zespół Pomocy Publicznej i Innowacji

http://www.pwc.pl/innowacje



Główne zasady w ramach konkursu

• 4 główne kryteria punktowane w ramach oceny merytorycznej

• Koszty kwalifikowalne projektu należy ponosić po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie

• Możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych kosztów ogólnych w wysokości 25% kosztów 

kwalifikowanych projektu (z wyłączeniem podwykonawstwa)

• Beneficjent zobowiązuje się do wdrożenia wyników Projektu w ciągu 3 lat od zakończenia projektu

+ 15%
premii

Pomoc de minimis na wsparcie przygotowania do wdrożenia (maks. 

200.000 EUR przez okres trzech lat dla jednego przedsiębiorstwa) 90%

Szerokie rozpowszechnianie 

wyników projektu

W ciągu 3 lat od zakończenia projektu wyniki projektu:

• Zostaną zaprezentowane na co najmniej 

3 konferencjach naukowych i technicznych, 

w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej 

lub

• Zostaną opublikowane w co najmniej 

2 czasopismach naukowych lub technicznych 

lub

• Zostaną w całości rozpowszechnione za 

pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub 

oprogramowania z licencją otwartego dostępu. 

Skuteczna współpraca

Skuteczna współpraca musi łączyć:

• Co najmniej 2 niepowiązane ze sobą 

przedsiębiorstwa (w tym min. jeden z sektora MŚP), 

przy czym żaden z przedsiębiorców realizujących 

projekt nie ponosi więcej niż 70 % kosztów 

kwalifikowanych danej kategorii badań (badań 

przemysłowych lub prac rozwojowych)

• Przedsiębiorstwa z co najmniej 1 jednostką 

naukową, która ponosi min. 10% kosztów 

kwalifikowanych projektu

Poziom dofinansowania Prace przedwdrożeniowe

Zespół Pomocy Publicznej i Innowacji

http://www.pwc.pl/innowacje

Poziomy dofinansowania Badania przemysłowe Prace rozwojowe

Inne niż MŚP

Mikro i Małe 
przedsiębiorstwo 70%

Średnie 
przedsiębiorstwo 60%

50%

45%

35%

25%

50%Koszty usług doradczych dla MŚP



Proces 

i kryteria wyboru

* Informacje przedstawione w materiale opierają się o publicznie dostępne informacje i bazują na dotychczas przeprowadzanych konkursach „Szybka Ścieżka” 

przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wybrane kryteria formalne (oceniane Tak/Nie) to:

a) Kwalifikowalność wnioskodawcy

b) Zgodność z krajową inteligentną specjalizacją

c) Zgodność z zasadą równości szans

d) Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju

e) Wystąpienie efektu dyfuzji 

Ocena formalna wniosku

Ocena formalna dotyczy głównie poprawności, kompletności, terminowości 

złożenia dokumentacji, ale również wiarygodności finansowej wnioskodawcy. 

Ocena merytoryczna - Panel Ekspertów

Projekty które spełnią wymogi formalne oraz kryteria dostępu oceny merytorycznej, 

zostaną poddane ostatecznej ocenie w ramach Panelu Ekspertów. Panel 

Ekspertów dokonuje oceny merytorycznej w ramach następujących kryteriów 

punktowanych:

a) Istota projektu (0-5 pkt):

- Cel projektu

- Metodologia badawcza

- Nowość rezultatów

b) Realizacja projektu (0-5 pkt):

- Plan prac

- Zespół projektowy

- Zasoby techniczne oraz wartości niematerialne i prawne

c) Wdrożenie wyników projektu (0-5 pkt)

- Prawa własności intelektualnej

- Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia

d) Wdrożenie na terenie RP (0/1 pkt)

Projekt może uzyskać maksymalnie 16 pkt. 

Aby mógł otrzymać dofinansowanie musi zdobyć minimum po 3 punkty w 

ramach kryteriów a) - c). 

Natomiast łączna suma wszystkich punktów, która uprawnia do 

dofinansowania to minimum 9 pkt.

Panel Ekspertów przyjmuje postać spotkania z Wnioskodawcą, w ramach którego 

Wnioskodawca ma możliwość odniesienia się do ewentualnych pytań i wątpliwości 

ekspertów. Rekomendacja Panelu Ekspertów jest decydująca dla możliwości 

uzyskania dofinansowania.

Cały proces oceny planowany jest na 3 miesiące. Przedsiębiorca może 

rozpocząć realizację projektu nie wcześniej niż jeden dzień po złożeniu wniosku

Ocena formalna

Kryteria dostępu

Ocena merytoryczna

Kryteria punktowane

Panel Ekspertów

Zmiany w procesie 

oceny, począwszy 

od 2020 r.

• Usprawnienia w zakresie 

kryteriów merytorycznych (ich 

liczba uległa zmniejszeniu, 

jednak zakres oceny pozostaje 

taki sam)

• Dostosowanie wzoru wniosku 

do nowych kryteriów w zakresie 

chronologii opisów

• Uwzględnienie dodatkowych 

sekcji do przedstawienia

• Możliwość sformułowania przez 

panel ekspertów propozycji 

poprawek do wniosku w 

zakresie redukcji do 10% 

bezpośrednich kosztów 

kwalifikowalnych projektu

Zespół Pomocy Publicznej i Innowacji

http://www.pwc.pl/innowacje

Zespół Pomocy Publicznej i Innowacji

http://www.pwc.pl/innowacje



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.

©2020 PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Wszystkie prawa 

zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa „PwC” odnosi się do PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa, firmy wchodzącej w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których

każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny

Z przyjemnością wesprzemy Państwa we wstępnej analizie projektu pod kątem kwalifikowalności 

i szans na dofinansowanie.

Doradztwo na etapie ubiegania się o dotację:

Przygotowanie dokumentacji 

aplikacyjnej

Wsparcie w trakcie oceny 

projektu, w tym przygotowanie do 

Panelu Ekspertów

Doradztwo przy rozliczaniu 

projektu oraz dotacji, w tym: 

szkolenia, przygotowanie / 

weryfikacja dokumentacji 

rozliczeniowej, przygotowanie 

do kontroli realizacji projektu 

przez upoważnione instytucje

Jak możemy pomóc?

+48 502 184 907

mieczyslaw.gonta@pwc.com

Mieczysław Gonta

Partner

Biuro PwC Warszawa

ul. Polna 11, 

00-633 Warszawa

Innowacje i B+R, Dotacje i ulgi

http://www.pwc.pl/innowacje

Bądźmy w kontakcie!

Wejdź na www.pwc.pl/subskrypcje i otrzymuj informacje o nowych alertach, 

wydarzeniach i raportach PwC – od razu po publikacji!

+48 519 507 467

barbara.brzezinska@pwc.com

Barbara Brzezińska

Menedżer

Biuro PwC Warszawa

ul. Polna 11, 

00-633 Warszawa

+48 519 507 208

grzegorz.kus@pwc.com

Grzegorz Kuś

Starszy Menedżer

Biuro PwC Warszawa

ul. Polna 11, 

00-633 Warszawa
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