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Wrocław, 20 października 2015 r. 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

Dzia łanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne 
 

Informacje wstępne 
Celem dzia łania 4.1.4 wsparcie najlepszych projektów B+R, obejmujących badania 
przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, 
prowadzących do powstania polskich, unikalnych w skali globalnej rozwiązań. Warunkiem 
uzyskania wsparcia będzie zgłoszenie projektu innowacyjnego w skali światowej, który 
wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację. Premiowane będą przy tym przedsięwzięcia 
o charakterze ponadregionalnym, a jednym z kryteriów oceny będzie również opłacalność 
wdrożenia. O dofinansowanie w wysokości do 10 mln zł będą mogły ubiegać się konsorcja 
złożone z co najmniej jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorcy. Konsorcjum może 
liczyć maksymalnie pięć podmiotów, przy czym co najmniej połowę jego składu muszą 
stanowić przedsiębiorcy.  

 

Dzia łania kwalifikujące się  do otrzymania dofinansowania 
Dofinansowanie w ramach Działania mogą uzyskać projekty aplikacyjne (obejmujące 
badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja).  

 

Przy ocenie projektów będzie brane pod uwagę: 

• Czy zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu i 

przedmiotu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane.  

• Czy zespół badawczy oraz zasoby techniczne zapewniają prawidłową realizację 

zaplanowanych w projekcie prac B+R .  

• Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu.  
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• Opłacalność wdrożenia. 

• Fakt, czy wdrożenie rezultatów projektu nastąpi na terenie RP. 

• Ponadregionalny charakter projektu. 

 

Beneficjenci  
Projekt może być  realizowany wy łącznie w ramach konsorcjum, w którego skład 
mogą wchodzić:  

1) co najmniej jedna jednostka naukowa, z zastrzeżeniem, że nie może być to podmiot, 
którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R 
poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy oraz  

2) co najmniej jedno przedsiębiorstwo.  

 

W skład konsorcjum może wchodzić nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że liczba 
przedsiębiorstw wchodzących w skład konsorcjum nie może być mniejsza niż połowa łącznej 
liczby konsorcjantów.  

Można ubiegać się o dofinansowanie projektów, obejmujących realizację badań 
przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, 
służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu pozycji 
konkurencyjnej przedsiębiorstwa, 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.), oraz 
stanowiące innowację na skalę światową. 
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Wartość  dofinansowania 
• Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym 

konkursie wynosi 2 0 0  0 0 0  0 0 0  P L N  (słownie: dwieście milionów PLN), w tym:  

o w ramach alokacji kategorii regionów lepiej rozwiniętych (tj. woj. mazowieckie): 1 4  

2 5 2  0 0 0  P L N  (słownie: czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa PLN); 

o w ramach alokacji kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województwa inne niż 

woj. mazowieckie): 1 8 5  7 4 8  0 0 0  P L N  (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów 

siedemset czterdzieści osiem tysięcy PLN). 

• Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach 

konkursu wynosi 2  m ln  P L N . 

• Wnioskodawca i członkowie konsorcjum mogą rozpocząć realizację projektu w dniu 

następującym po dniu złożenia wniosku (początek okresu kwalifikowalności 

wydatków w projekcie).  

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” lub projektu 

realizowanego w ramach „skutecznej współpracy”, 

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

tytułu „szerokiego rozpowszechniania wyników” lub projektu realizowanego 

w ramach „skutecznej współpracy”, 

• Średnie przedsiębiorstwa: 

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

premii wynikającej z „szerokiego rozpowszechniania wyników” lub projektu 

realizowanego w ramach „skutecznej współpracy”, 
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o 35% na prace rozwojowe i maksymalnie 50% w razie uwzględnienia premii z 

tytułu „szerokiego rozpowszechniania wyników” lub projektu realizowanego 

w ramach „skutecznej współpracy”, 

• Duże przedsiębiorstwa: 

o 50% na badania przemysłowe i maksymalnie 65% w razie uwzględnienia 

premii wynikającej z „szerokiego rozpowszechniania wyników” lub projektu 

realizowanego w ramach „skutecznej współpracy”, 

o 25% na prace rozwojowe i maksymalnie 40% w razie uwzględnienia premii z 

tytułu „szerokiego rozpowszechniania wyników” lub projektu realizowanego 

w ramach „skutecznej współpracy”. 

 

Sposób sk ładania wniosków o dofinansowanie,  ocena projektu oraz 
informacja o przyznaniu dofinansowania 

• Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej 

w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym IP. 

• Ocena projektu obejmuje: 

o ocenę formalną wniosku o dofinansowanie; 

o ocenę merytoryczną; 

o ocenę merytoryczną – dokonywaną przez panel ekspertów w wypadku, kiedy 

projekt spełni wszystkie kryteria dostępu, uzyska co najmniej 3 punkty w 

każdym z kryteriów merytorycznych punktowanych oraz łącznie co najmniej 

16 punktów na 24 punkty możliwe do uzyskania podczas I etapu oceny 

merytorycznej. 

• Proces oceny projektu, liczony od zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie do 

dnia ogłoszenia wyników oceny projektu trwa ok. 90 dni.  

• Projekt może otrzymać dofinansowanie, gdy: 
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o został rekomendowany do dofinansowania przez Panel ekspertów oraz  

o alokacja dostępna w ramach konkursu pozwala na przyznanie mu 

dofinansowania.  

• W przypadku, gdy dostępna alokacja konkursu nie wystarcza na dofinansowanie 

wszystkich projektów rekomendowanych do dofinansowania przez Panel ekspertów, 

wsparcie uzyskują projekty, które zdobędą największą liczbę punktów w ramach 

oceny merytorycznej punktowanej. W przypadku projektów z jednakową liczbą 

punktów, o otrzymaniu wsparcia decyduje liczba punktów uzyskanych  w 

poszczególnych kryteriach w kolejności: 

o zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu; 

o opłacalność wdrożenia. 

• W przypadku projektu, w którym członkiem konsorcjum jest podmiot posiadający 

siedzibę w województwie należącym do kategorii, dla której alokacja uległa 

wyczerpaniu, pomimo rekomendowania projektu przez Panel do wsparcia, nie będzie 

on mógł otrzymać dofinansowania.  

• W oparciu o ostateczną ocenę projektów złożonych w danym etapie konkursu IP 

sporządzi: 

o listę projektów rekomendowanych do dofinansowania; 

o listę projektów nierekomendowanych do dofinansowania z uwagi na 

niespełnienie wymogów, odnoszących się do kryteriów oceny projektu.  

Terminy 
Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane w okresie od 21 października 
2015 r.  do 19 l istopada 2015 r.   


