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W dniu 24.08.2016 r. ogłoszono konkurs w ramach działania pn. „Projekty aplikacyjne” (Działanie 4.1.4 Program 
Operacyjny Inteligentny Rozwój). Wsparcie otrzymają projekty, które będą realizowane przez konsorcja 
naukowo-przemysłowe oraz będą obejmowały badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace 
rozwojowe nad produktami lub procesami o przełomowej innowacyjności w skali świata.

Informacje o konkursie w ramach działania 4.1.4 PO IR „Projekty aplikacyjne”

Szczegółowe zasady dotyczące składu konsorcjum

• Projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład mogą wchodzić:
• co najmniej jedna jednostka naukowa*,
• co najmniej jedno przedsiębiorstwo**.

• Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.
• W skład konsorcjum może wchodzić nie więcej niż 5 podmiotów. Jednak liczba przedsiębiorstw wchodzących 

w skład konsorcjum nie może być mniejsza niż połowa łącznej liczby konsorcjantów.
• W ramach realizacji projektu jedynie przedsiębiorstwo może powierzyć podwykonawcy realizację 

części prac B+R w projekcie.
• Przedsiębiorca zagraniczny będący członkiem konsorcjum nie otrzymuje dofinansowania w ramach projektu.

Projekty
aplikacyjne
konsorcjów

Strona internetowa

http://www.ncbir.pl/fundusze-
europejskie/poir/konkursy/konk

urs14142016/

Nabór wniosków

od 3 października
do 2 listopada 2016 r.

Długość trwania projektu

Rekomendowany okres realizacji 
to 2-3 lata.

Okres kwalifikowalności kończy 
się w dniu 31.12.2023.

Instytucja

Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju (NCBR)

Maksymalna dotacja

Maksymalna wartość 
dofinansowania to 10 mln PLN

Wartość kosztów 
kwalifikowanych projektu

Minimalna wartość kosztów 
kwalifikowanych to 2 mln PLN

Beneficjenci

Konsorcja:

co najmniej jedna jednostka naukowa* 
oraz jedno przedsiębiorstwo**

Maksymalnie 5 członków konsorcjum

Budżet konkursu

200 mln PLN

* W rozumieniu definicji organizacji prowadzającej badania i upowszechniającej wiedzę, określonej w art. 2 pkt 83 

rozporządzenia KE nr 651/2014 (nie może to być jednak podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką 

skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy).

** W rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia KE nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
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Warunki uzyskania premii obowiązujące przedsiębiorców

Szerokie rozpowszechnienie 
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 
zawartych w wykazie czasopism opracowanym 
przez MNISW 

• zostaną w całości rozpowszechnione za 
pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego 
lub oprogramowania z licencją otwartego 
dostępu. 

Realizacja projektu w ramach 
„skutecznej współpracy”

O premię z tytułu skutecznej współpracy 
wnioskodawca i ubiegający się o dofinansowanie 
konsorcjant mogą wnioskować w przypadku 
realizacji projektu:

• pomiędzy co najmniej dwoma niepowiązanymi 
przedsiębiorcami, z których co najmniej jeden 
jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą

• przez przedsiębiorców wspólnie w co najmniej 
dwóch państwach UE lub EOG

• między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną 
organizacją prowadzącą badania i 
upowszechniającą wiedzę.

lub

Poziomy dofinansowania                        Badania przemysłowe/prace rozwojowe 

Małe przedsiębiorstwo 70%/45%

Średnie przedsiębiorstwo 60%/35%

Duże przedsiębiorstwo 50%/25%

Jednostka naukowa 100%

+ 15%
premii

Po uwzględnieniu premii, maksymalny poziom dofinansowania nie może wynieść więcej niż 80% 
kosztów kwalifikowanych



Ocena merytoryczna - kryteria punktowane Punktacja
Spełnienie
kryterium

Zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu i przedmiotu 
projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane

0 – 5 pkt min. 3 pkt

Zespół badawczy oraz zasoby techniczne zapewniają prawidłową realizację 
zaplanowanych w projekcie prac B+R

0 – 5 pkt min. 3 pkt

Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu 0 – 5 pkt min. 3 pkt

Opłacalność wdrożenia 0 – 5 pkt min. 3 pkt

Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terytorium RP 0 albo 3 pkt 0

Projekt ma charakter ponadregionalny 0 albo 1 pkt 0

Kryteria wyboru projektów

Ocena formalna

• Poprawność, kompletność, terminowość złożenia dokumentacji

• Realizacja projektu przez konsorcjum, składające się z podmiotów 
niewykluczonych z możliwości aplikowania

• Realizacja projektu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

• Harmonogram realizacji projektu nie wykracza poza końcową datę 
okresu kwalifikowalności wydatków (tj. 31 grudnia 2023)

• Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady 
zrównoważonego rozwoju

• Projekt jest zgodny z polityką równości szans

• Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności 
wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach PO IR

• Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie
Ocena formalna

Ocena merytoryczna
kryteria dostępu

Ocena merytoryczna
kryteria punktowane
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Ocena merytoryczna - kryteria dostępu (Tak/Nie)

• Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace 
rozwojowe

• Przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w Krajową 
Inteligentną Specjalizację

• Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej

• Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów 
projektu

• Planowane rezultaty charakteryzują się nowością w skali światowej

• Planowane rezultaty mają cechy innowacji przełomowej

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

PRZEŁOMOWA INNOWACJA W SKALI ŚWIATA

• innowacja stanowi nowość w skali światowej, kiedy firma wprowadza daną innowację jako pierwsza na 
wszystkich rynkach i we wszystkich sektorach, tak w kraju, jak i w skali międzynarodowej,

• rezultat projektu ma charakter innowacji przełomowej, jeśli wywiera znaczący wpływ na rynek oraz na 
działalność gospodarczą firm na tym rynku. Pojęcie innowacji przełomowej  odnosi się do skutków innowacji 
(zmiana struktury rynku, stworzenie nowych rynków lub doprowadzenie do sytuacji, w której istniejące 
produkty staną się przestarzałe), a nie do aspektu nowości.

Do wsparcia rekomendowane zostaną projekty, które uzyskały w sumie co najmniej 12 pkt, a ramach 
poszczególnych kryterium – co najmniej 3 pkt. (nie uwzględniając dwóch ostatnich kryeriów)



Innowacje i B+R, Dotacje i ulgi

http://www.pwc.pl/innowacje

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

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.

Bądźmy w kontakcie!
Wejdź na 
www.pwc.pl/subskrypcje i 
otrzymuj informacje o nowych 
alertach, wydarzeniach i 
raportach PwC – od razu po 
publikacji!
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Podobne i komplementarne konkursy:

1. Szybka ścieżka dla MŚP (dotacje na projekty B+R),

2. Szybka ścieżka dla MŚP w regionach  słabiej rozwiniętych (dotacje na projekty B+R),

3. Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw (dotacje na projekty B+R),

4. Demonstrator – wsparcie na instalacje pilotażowe i demonstracyjne,

5. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw  (Centra Badawczo Rozwojowe 
przedsiębiorstw).
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