
 1 

 

 

Wrocław, 20 października 2015 r. 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże  

 

Informacje wstępne 

Działanie to jest realizowane w ramach priorytetu 1b. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania  

i innowacje, który kładzie nacisk na zwiększenie udziału sektora przedsiębiorstw w finansowaniu badań 

naukowych i prac rozwojowych prowadzących do implementacji nowych rozwiązań w działalności 

gospodarczej. Celem nadrzędnym działania 1.1.1 PO IR jest podniesienie innowacyjności polskich 

przedsiębiorstw, dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.  

Działania kwalifikujące się do otrzymania dofinansowania 

Wsparcie obejmuje realizację przez przedsiębiorstwo badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych, w 

celu opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów 

doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych. Przedsiębiorstwo może przeprowadzić prace B+R 

samodzielnie i przy wykorzystaniu własnych zasobów lub zlecając realizację tych prac podmiotom 

zewnętrznym (jednostkom naukowym, innym przedsiębiorstwom, sieciom naukowym, itp.). Realizacja 

przedmiotowego instrumentu ma na celu umożliwienie przedsiębiorcy doprowadzenia rozwiązania 

będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować.   

Przy ocenie projektów będzie brane pod uwagę: 

 Nowość rezultatów dla MŚP - w ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlega, czy rezultat 

projektu (produkt/technologia/usługa) charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego 

rynku, w kontekście posiadania przez niego nowych cech, funkcjonalności, w porównaniu do 

rozwiązań dostępnych na polskim rynku. 

 Nowość rezultatów dla dużych przedsiębiorstw - w ramach przedmiotowego kryterium ocenie 

podlega, czy rezultat projektu (produkt/technologia/usługa) charakteryzuje się nowością co 

najmniej w skali światowego rynku, w kontekście posiadania przez niego nowych cech, 

funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na światowym rynku. 
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 Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu – opis produktu/usługi w odniesieniu do 

potrzeb precyzyjnie określonej grupy docelowej i obecnej na rynku konkurencji, a w przypadku 

innowacji procesowej sposób i stopień w jakim innowacja ta wpłynie na cykl produkcyjny  

w przedsiębiorstwie oraz innych potencjalnych jej użytkowników - jak podniesienie jakość 

świadczonych usług, czy pozwoli dostosować produkty do indywidualnych potrzeb klientów.  

 Opłacalność wdrożenia - projekcja spodziewanych korzyści dla przedsiębiorcy w związku  

z wdrożeniem wyników projektu i racjonalność/realistyczność przesłanek na jakich ona bazuje 

wraz z modelem biznesowym. 

 Fakt czy wdrożenie rezultatów projektu nastąpi na terenie RP. 

 

W przypadku projektów z jednakową liczbą punktów, o otrzymaniu wsparcia decyduje liczba punktów 

uzyskanych  w poszczególnych kryteriach w kolejności: 

 zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu; 

 nowość rezultatów projektu; 

 opłacalność wdrożenia. 

 

Beneficjenci 

Adresatami konkursów w tzw. „szybkiej ścieżce” będą przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstw. Będą oni mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów, obejmujących 

realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi  

i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji 

konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się w tzw. „Krajową 

inteligentną specjalizację” (jest to dokument państwowy nakreślający najbardziej korzystne gospodarczo 

kierunki rozwoju polskich przedsiębiorstw i instytucji publicznych, który ma charakter otwarty, co 

oznacza, że jest na bieżąco aktualizowany przez właściwą instytucję w odniesieniu do zachodzących w 

państwie zmian społeczno-gospodarczych; dokument ten obejmuje w większości dziedziny Hi-tech 

związane m.in. z medycyną, materiałoznawstwem, ICT, robotyką, nanotechnologią, chemią, itd.). 

Wartość dofinansowania 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych (wartości projektu według kosztów, które mogą zostać 

wpisane do budżetu w ramach danego konkursu) wynosi 2 mln PLN w przypadku MŚP. Limit 

maksymalnej wartości dofinansowania wynosi natomiast 20 mln EUR jeżeli koszty kwalifikowane badań 
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przemysłowych stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu oraz 15 mln 

EUR jeśli koszty kwalifikowane prac rozwojowych stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów 

kwalifikowanych projektu, których katalog zostanie opublikowany wraz pełną dokumentacja konkursu w 

momencie ogłoszenia konkursu. 

Poziomy pomocy 

W ramach działania ustalono następującą intensywność pomocy w odniesieniu do rodzaju 

wykonywanych czynności: 

 Mikro i małe przedsiębiorstwa: 

o 70% na badania przemysłowe i maksymalnie 80% w razie uwzględnienia premii 

wynikającej z „szerokiego rozpowszechniania wyników”, 

o 45% na prace rozwojowe i maksymalnie 60% w razie uwzględnienia premii z tytułu 

„szerokiego rozpowszechniania wyników”, 

 Średnie przedsiębiorstwa: 

o 60% na badania przemysłowe i maksymalnie 75% w razie uwzględnienia premii 

wynikającej z „szerokiego rozpowszechniania wyników”, 

o 35% na prace rozwojowe i maksymalnie 50% w razie uwzględnienia premii z tytułu 

„szerokiego rozpowszechniania wyników”. 

 Duże  przedsiębiorstwa: 

o 50% na badania przemysłowe 

o 25% na prace rozwojowe 
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Terminy 

Wnioski o dofinansowanie projektów dla przedsiębiorstw MŚP mogą być składane w okresie od 4 maja 

2015 r. do 31 grudnia 2015 r. (do godz. 23:59), z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy.  

Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną  

i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów rekomendowanych  i nierekomendowanych do 

dofinansowania. Proces oceny projektu, liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru 

wniosków o dofinansowanie w danym etapie konkursu do dnia ogłoszenia listy projektów 

rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania w ramach danego etapu konkursu, trwa 

ok. 60 dni. W przypadku wpływu dużej liczby wniosków o dofinansowanie w ramach danego etapu 

konkursu, okres ten może ulec wydłużeniu. 

UWAGI: 

Projekt, który nie został wybrany do dofinansowania na danym etapie konkursu, może zostać złożony w  

kolejnym etapie tego konkursu, jednak nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania 

przez IP informacji, o projektach rekomendowanych do dofinansowania oraz projektach 

nierekomendowanych. 

Wnioski o dofinansowanie projektów dla przedsiębiorstw dużych mogą być składane od 14.10.2015 do 

30.11.2015 r. (do godz. 23:59). 

 

Koszty kwalifikowane 

W ramach niniejszego naboru, kwalifikowane do dofinansowania będą: 

Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie (O)  

O=(W+OP)x max 17% 

Wynagrodzenia (W) Koszty wynajmu lub utrzymania budynków, koszty 

mediów, sprzątania, ochrony itd.  

Podwykonawstwo ( E)  Koszty administracyjne ( opłaty skarbowe, 

pocztowe telefony, Internet, kurierzy, usługi 

bankowe, księgowe, prawne, koszty materiałów 

biurowych) 

Amortyzacja lub odpłatne korzystanie z aparatury Koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego 
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badawczo  - rozwojowej, urządzeń służących 

celom badawczym. (OP) 

projektem 

Amortyzacja  budynków niezbędnych do realizacji 

projektu. (OP) 

Koszty wynagrodzeń personelu obsługowego ( 

obsługa kadrowa, finansowa, księgowa, 

administracyjna).  

Koszty materiałów ( surowce, półprodukty, 

odczynniki), sprzętu laboratoryjnego, koszty 

utrzymania linii technologicznych, wynajem 

powierzchni laboratoryjnej, elementy służące do 

budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, 

instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej. Koszty 

promocji i audytu zewnętrznego. (OP) 

Koszty delegacji osób zaangażowanych w 

realizacje projektu.  

 

Szczegółowy opis wydatków w ramach kategorii kosztów kwalifikowanych znajduje się w załączniku do 

niniejszego dokumentu.  

 

 

 


