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Dotacje dostępne są w ramach konkursu pt. „Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez
fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa” (Działanie 1.3.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój).

Podstawowe informacje o konkursie

Instytucja i strona internetowa

Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju (NCBR)

http://ncbr.gov.pl/fundusze-
europejskie/poir/aktualnosci-po-ir 

Składanie wniosków

od 04.05.2016 do 19.05.2016

Wartość projektu (budżetu 
funduszu inwestycyjnego)

Min. 10 mln PLN

Max. 30 mln PLN Długość trwania projektu

Max. 5 lat (wydatkowanie 
otrzymanej dotacji)

Beneficjenci

Przedsiębiorstwa:

• Zarejestrowane i działające w Polsce,

• Będące mikro lub małym 
przedsiębiorstwem 

• Spełniające definicję 
przedsiębiorstwa innowacyjnego 
(wg. rozp. UE 651/2014)

Budżet konkursu

450 mln PLN, z czego 28,12 mln PLN 
dla projektów z woj. mazowieckiego

BRIdge
Alfa

Dotacja

• 80% z przeznaczeniem na budżet operacyjny 
i inwestycyjny 

• Zaangażowanie finansowe w wybrane 
Projekty B+R (Grantobiorcy) – max. 1 mln 
PLN z możliwością zwiększenia do 3 mln 
PLN pod szczególnymi warunkami

Kluczowe kwestie

• Dotacja jest skierowana do funduszy, które zamierzają inwestować w projekty na wczesnych fazach projektów 
B+R, w ramach których realizowane będą badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe i 
kwalifikowane będą:

• Proof of Concept (PoC) – faza polegająca na właściwej weryfikacji pomysłu, zwykle realizowana przez 
prawnie wyodrębniony podmiot dedykowany do realizacji Projektu B+R

• Proof of Principle (PoP) – faza polegająca na wczesnej weryfikacji pomysłu, wstępna ocena potencjału 
Projektu B+R, analizy otoczenia konkurencyjnego, zdefiniowanie planu badawczego i pierwszych kamieni 
milowych rozwoju Projektu B+R, której realizacja możliwa jest m.in. w jednostkach naukowych lub poprzez 
osoby fizyczne lub dedykowane zespoły projektowe (wynalazcy, pomysłodawcy), której prowadzenie nie 
będzie zasadniczo związane z odrębnym prawnie podmiotem

• Strategia inwestycyjna musi zakładać inwestowanie w podmioty działające w Polsce, których projekty będą 
wpisywały się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje

• Realizacja projektu w woj. mazowieckim oznacza zarejestrowanie w tym województwie funduszu lub inwestycje w 
przedsiębiorstwa zarejestrowane w tym regionie

• Fundusz nie może prowadzić innej działalności niż ta dedykowana do rozdysponowania dotacji w ramach Bridge 
Alfa

1



Dokapitalizowanie spółek spin-off celem 
realizacji projektów B+R w fazie PoC

Dotyczy fazy PoP
1. Wynagrodzenia
2. Koszty administracyjne funkcjonowania 

funduszu np. biuro i księgowość, promocja, 
monitorowanie i zarządzanie projektami B+R, 
koszty transakcji

3. Koszty analiz projektów B+R np. biznesowe 
i prawne, stworzenie biznes planu, usługi 
eksperckie

4. Badania technologiczne, w tym laboratoryjne
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Budżet 
inwestycyjny

Budżet 
operacyjny

min.

20%
na B+R.

max.

25%
budżetu 

inw.

Faza PoP
(budżet operacyjny)

20 tys. PLN
nie podlega prezentacji 
Komitetowi 
Inwestycyjnemu

20-50 tys. PLN
notyfikacja do
przedstawiciela NCBR

> 50 tys. PLN
Decyzja Inwestycyjna

Całkowita
inwestycja fazy 
PoP + PoC

1 mln PLN
Decyzja Inwestycyjna

1-3 mln PLN
Kluczowa Decyzja 
(szczególne 
uzasadnienie)
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Zasady finansowania i koszty kwalifikowane

Przykład konstrukcji budżetu funduszu

Budżet 
inwestycyjny

24 mln PLN

Budżet 
operacyjny

6 mln PLN Czyli max. 25% 
z 24 mln PLN

1,2 mln PLN wydatkowane na 
B+R w fazie PoP, czyli min. 20% 
z 6 mln PLN

W sumie 30 mln PLN

Dotacja 24 mln PLN 80%

Wkład własny 6 mln PLN 20%

Maksymalne poziomy inwestycji funduszu w projekty / spółki



Podobne i komplementarne konkursy:

• Starter – PARP – realizacja prac B+R, Inwestycje w innowacyjne start-upy

• Biznest – PARP – Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP 

• Bridge VC – NCBR – Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych 
z udziałem funduszy kapitałowych 

• Polski Fundusz-Funduszy Wzrostu, BGK-EFI, inwestycji w fundusze private equity, venture 
capital i mezzanine zorientowanych na inwestycje w Polsce i regionie Europy Środkowo-
Wschodniej

Kryteria Punkty

• Doświadczenie zespołu w zakresie pozyskiwania i przygotowywania do inwestycji projektów 
B+R na wczesnych etapach (Kluczowy Personel oraz Zespół Zarządzający)

od 0 do 5

• Doświadczenie zespołu w zakresie dokonywania inwestycji, pozyskiwania kolejnych rund 
finansowania oraz wyjść z inwestycji (Kluczowy Personel oraz Zespół Zarządzający)

od 0 do 5

• Strategia inwestycyjna – profil inwestycyjny zgodny z doświadczeniem Kluczowego Personelu, 
adekwatność budżetu, opis pozyskiwania inwestycji i dokonywania wyjść

od 0 do 3

• Polityka Inwestycyjna – sposób pozyskiwania i przygotowywania do inwestycji projektów B+R w 
fazach PoP lub PoC – skuteczne pozyskiwanie projektów pochodzących ze środowisk naukowych

od 0 do 3

• Możliwość pozyskania kolejnych rund finansowania od 0 do 3

W sumie 19 pkt.

Aby uzyskać dofinansowanie należy uzyskać łącznie co najmniej 12 punktów. Dla 
kryteriów 1-2 należy uzyskać minimum 3 pkt w każdym, dla kryteriów 3-5 należy uzyskać minimum 2 
pkt. w każdym.

W skład panelu oceniającego projekty wchodzi od 3 do 5 ekspertów oceniających. Wnioskodawca może 
wytypować ze swojej strony max. 3 osoby. Panel odbywa się w języku angielskim i trwa ok. 30 minut. 
Informacja o dacie panelu jest wysyłana z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem i nie można 
jej zmienić.

1. Poprawność przygotowanego wniosku o dofinansowanie

2. Kwalifikowalność wnioskodawcy (spółki) i projektu

3. Doświadczenie Kluczowego Personelu (min. 2 osoby, zatrudnione na 
umowę o pracę lub cywilnoprawną, zaangażowane na min. 30 godzin 
tygodniowo)

4. Finansowanie wkładu własnego

5. Strategia inwestycyjna zakłada finansowanie projektów B+R 
wpisujących się w KIS

Ocena formalna

Ocena merytoryczna –
panel ekspertów
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Kryteria wyboru projektów
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Ocena na etapie 
podpisywania umowy

1. Weryfikacja kwalifikowania zaplanowanych wydatków

2. Ocena sytuacji finansowej Wnioskodawcy

3. W jaki sposób Wnioskodawca realizował dotychczasowe projekty 
objęte dotacjami

4. Wywiad gospodarczy na temat Wnioskodawcy i jego powiązań 
biznesowych



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.
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Jak możemy pomóc:

Nieodpłatna wstępna analiza projektu pod kątem kwalifikowalności i szans na 
dofinansowanie.

Doradztwo na etapie ubiegania się o dotację:

• Przygotowanie spółki do opracowania wniosku o dofinansowanie, wsparcie ad hoc oraz 
weryfikacja dokumentacji lub pełne opracowanie wniosku o dofinansowanie

• Wsparcie w trakcie oceny projektu, w tym przygotowanie na panel (symulacja panelu)

• 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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