
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy oraz Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego 
zapraszają do aplikowania w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i 
prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

 
 

NA CO MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE? 

Na realizację projektów, obejmujących badania przemysłowe*‡i prace rozwojowe* lub same 

prace rozwojowe. 

 

KTO MOŻE APLIKOWAĆ? 

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. 

 
PODSTAWOWE WARUNKI, JAKIE MUSI SPEŁNIĆ PROJEKT: 

1. Efektem projektu musi być innowacja produktowa (nowy lub znacząco ulepszony towar lub 

usługa) lub innowacja procesowa (nowa lub znacząco ulepszona metoda produkcji lub 

dostawy), co najmniej w skali polskiego rynku. 

2. Wyniki projektu muszą zostać wdrożone na terytorium RP (premiowane jest, jeśli nastąpi to 

w okresie 3 lat od zakończenia projektu), poprzez wprowadzenie ich do własnej działalności 

gospodarczej lub udzielenie licencji / sprzedaż praw do wyników badań innemu przedsiębiorcy 

(na warunkach rynkowych). 

3. Projekt tematycznie musi wpisywać się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji**.§ 

 
JAKI BĘDZIE POZIOM DOFINANSOWANIA? 

 
 
RAMY FINANSOWE PROJEKTU  

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 2 mln złotych, 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 50 mln euro, 

Maksymalna wartość dofinansowania: 20 mln euro. 

                                                           
* Definicja na ostatniej stronie dokumentu 
** Wykaz specjalizacji na ostatniej stronie dokumentu 

 

POZIOM 

DOFINANSOWANIA 
Mikroprzedsiębiorstwo Małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo 

Warunek 

zakwalifikowania do 

kategorii 

zatrudnia mniej niż 10 

pracowników + roczny obrót / 

suma bilansowa max 2 mln EUR 

zatrudnia mniej niż 50 

pracowników + roczny obrót / 

suma bilansowa nie przekracza 10 

mln EUR 

zatrudnia mniej niż 250 

pracowników + roczny obrót 

nie przekracza 50 mln 

EUR/suma bilansowa 43 

mln EUR 

BADAŃ 

PRZEMYSŁOWYCH 
70% / 80%* 70% / 80%* 60% / 75%* 

PRAC ROZWOJOWYCH 45% / 60%* 45% / 60%* 35% / 50%* 

*POZIOM DOFINANSOWANIA (PREMIA) PRZY SZEROKIM ROZPOWSZECHNIANIU WYNIKÓW  

(prezentacja wyników badań na min. 3 konferencjach naukowych lub publikacja wyników badań w min. 2 czasopismach 

naukowych lub rozpowszechnienie wyników badań za pomocą bezpłatnego oprogramowania)  



 
 
NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE? 

 koszty wynagrodzeń pracowników badawczych, technicznych oraz pomocniczych, a także 

brokerów technologii zaangażowanych w projekt, 

 koszty podwykonawstwa, czyli zlecania części prac merytorycznych podmiotom zewnętrznym 

lub korzystania z udostępnianych przez nie zasobów (do 50% kosztów kwalifikowanych 

projektu),  

 koszty aparatury naukowo-badawczej oraz wartości niematerialnych i prawnych – odpisy 

amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury i innych urządzeń służących 

celom badawczym, a także wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na 

podstawie licencji uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych, 

 koszty budynków i gruntów – dzierżawa lub wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja 

budynków (do 10% kosztów kwalifikowanych projektu) 

 pozostałe koszty operacyjne, w tym koszty: sprzętu laboratoryjnego i materiałów, utrzymania 

linii technologicznych i instalacji doświadczalnych, wynajmu powierzchni laboratoryjnej, 

elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji 

pilotażowej lub demonstracyjnej, promocji projektu, audytu zewnętrznego, 

 koszty pośrednie – koszty wynajmu lub utrzymania budynków, koszty administracyjne, koszty 

wynagrodzeń personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia, koszty delegacji osób 

zaangażowanych w realizację projektu. 

 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 

Wnioski można składać od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. 

 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112015/  

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY: 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne  
ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz 

osoba do kontaktu: Agnieszka Stabińska  
e-mail: stabinska@pte.bydgoszcz.pl  

telefon: 52 327 76 59 wew. 8 
 

 
 

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego 
ul. Mennica 6, 85-112 Bydgoszcz 
osoba do kontaktu: Paweł Szarek 

e-mail: pawel.szarek@barr.pl 
telefon: 52 58 59 145 

 

 

 

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA  
WNIOSKU APLIKACYJNEGO ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTU. 

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112015/


Badania przemysłowe – oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej 

wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia 

znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów 

składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub 

środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań 

przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych; 

Eksperymentalne prace rozwojowe – oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej 

aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w 

celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na 

przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, 

procesów i usług.  

Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie 

projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w 

otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze 

udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze 

określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów 

komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do 

wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji 

i walidacji. 

 

Krajowe Inteligentne Specjalizacje 

 


