


Plan prezentacji

• Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

• Konsorcja w ramach konkursu na projekty aplikacyjne

• Podwykonawstwo w konkursach POIR dla przedsiębiorców

• Projekty POIR finansowane przez Fundację na rzecz Nauki 
Polskiej

• Podwykonawstwo w ramach Programów Regionalnych

• Programy strategiczne



Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Cel POIR: wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.

Beneficjenci: 

 przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP), 

 jednostki naukowe i uczelnie, 

 podmioty zrzeszające ww. odbiorców wsparcia (np. konsorcja, 

klastry, platformy technologiczne).

Całkowita alokacja POIR na lata 2014-2020 to

8 613 929 014 euro



Krajowe Inteligentne Specjalizacje

Projekty w ramach POIR muszą wpisywać się w co najmniej 

jedną inteligentną specjalizację:

 ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

 BIOGOSPODARKA  ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-

DRZEWNA  I ŚRODOWISKOWA

 ZRÓWNOWAŻONA  ENERGETYKA

 SUROWCE NATURALNE  I GOSPODARKA  ODPADAMI

 INNOWACYJNE  TECHNOLOGIE  I PROCESY 

PRZEMYSŁOWE



Projekt B+R

Opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego 

produktu, procesu lub usługi

Badania przemysłowe 

Uzyskanie nowej wiedzy,  

w celu opracowywania nowych 

lub znacząco ulepszonych 

produktów,  procesów i usług.

Prace rozwojowe

Łączenie i wykorzystywanie dostępnej 

wiedzy.  

Obejmują także instalacje pilotażowe 

i demonstracyjne, budowanie prototypów. 

Wynikiem jest produkt, technologia lub 

usługa gotowe do komercjalizacji. 

i/lub



Poziom dofinansowania

JEDNOSTKI NAUKOWE 100%

Mikro/małe 

przedsiębiorstwa

Średnie  

przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa 

inne niż MŚP 

Badania 

przemysłowe

Prace 

rozwojowe

70% 45%

60% 35%

50% 25%

PREMIA +15%

Jeśli spełniony jest jeden z warunków:

• Efektywna współpraca 

z przedsiębiorstwami z sektora 

MŚP lub organizacjami 

prowadzącymi badania 

• Szerokie rozpowszechnianie 

wyników badań 

Poziom dofinansowania nie może przekroczyć 

80%.



Koszty kwalifikowalne w projektach

Koszty wynagrodzeń personelu badawczego 

Koszty aparatury naukowo-badawczej oraz wartości 

niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne lub koszty 

odpłatnego korzystania) 

 Podwykonawstwo (ograniczenia wartościowe i podmiotowe) 

Materiały i sprzęt laboratoryjny wykorzystywane w 

badaniach, wynajem powierzchni laboratoryjnej

Koszty pośrednie



Wdrożenie wyników projektu

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się

Wnioskodawcy do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

wprowadzenie wyników badań do własnej 

działalności gospodarczej przedsiębiorcy

udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) 

na korzystanie z praw do wyników badań 

sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do 

wyników badań innemu przedsiębiorcy

lub

lub



Projekty aplikacyjne

Beneficjenci
Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład

wchodzi:

 co najmniej jedna jednostka naukowa oraz

 co najmniej jedno przedsiębiorstwo.

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, przy czym

udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w

kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%. Każdy

Konsorcjant będący przedsiębiorcą bierze udział w realizacji badań

przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.



Projekty aplikacyjne

Przedmiot projektu

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów,

obejmujących

 badania przemysłowe i eksperymentalne prace

rozwojowe

 albo eksperymentalne prace rozwojowe,

które wpisują się w zakres krajowych inteligentnych

specjalizacji.



Projekty aplikacyjne

Budżet

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie 

projektów w konkursie będzie wynosiła: 200 000 000 PLN.

Minimalna wartość kosztów 

kwalifikowalnych projektu 

wynosi 2 mln PLN. 

Maksymalna wartość kosztów 

kwalifikowalnych  projektu 

wynosi 10 mln PLN.

Ogłoszenie konkursu

5 czerwca 2017 r.

Nabór od 18 września 2017 r. do 

18 grudnia 2017 r. 

Nabór wniosków



W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

znaczna ilość środków przeznaczona jest na projekty

realizowane przez przedsiębiorstwa.

W ramach tych konkursów uczelnie mogą występować jako

podwykonawcy prac badawczych – badań przemysłowych i prac

rozwojowych.

Projekty, w których jednostki naukowe mogą świadczyć usługi

dla przedsiębiorców organizowane są przez NCBR, PARP i

Ministerstwo Rozwoju.

Konkursy dla przedsiębiorców



Przystąpienie do projektu w roli podwykonawcy możliwe jest

poprzez złożenie najkorzystniejszej oferty w odpowiedzi na

skierowane bezpośrednio do uczelni lub ogłoszone na stronie

internetowej przedsiębiorcy zapytanie ofertowe.

Konkursy dla przedsiębiorców

KONKURS 

W RAMACH 

PO IR

ZAPYTANIE 

OFERTOWE

ZŁOŻENIE 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY

PODPISANIE 

UMOWY 

WARUNKOWEJ



Jest to najpopularniejszy konkurs dla przedsiębiorców z sektora

MŚP i dużych przedsiębiorstw.

Aktualne nabory potrwają do 29 grudnia 2017 r.

Alokacja w konkursie:

 MŚP – 1 000 000 000 PLN

 Duże – 350 000 000 PLN

Konkursy organizowane są przez NCBR.

Poddziałanie 1.1.1 Szybka ścieżka



Aktualnie trwają 3 konkursy:

 PBSE – dla sektora elektroenergetycznego (do 1.12.2017 r.)

 INNOSTAL – dla przemysłu stalowego (do 8.12.2017 r.)

 INNOSBZ – dla sektora produkcji systemów bezzałogowych

(do 18.12.2017 r.)

Przedmiotem powyższych konkursów jest wsparcie badań

przemysłowych i/lub prac rozwojowych prowadzonych przez

przedsiębiorstwa działające w danym sektorze.

Konkursy organizowane są przez NCBR.

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R



Wsparcie udzielane jest w celu zwiększenia dostępności

specjalistycznych, wysokiej jakości proinnowacyjnych usług,

powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami

świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji.

Uniwersytet Śląski posiada status Akredytowanego

Ośrodka Innowacji przyznany przez Ministerstwo Rozwoju i

może być wykonawcą usług dla przedsiębiorstw.

Konkurs trwa do 28.02.2018 r. i organizowany jest przez PARP.

Poddziałanie 2.3.1 

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP



Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów

obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na

opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi,

technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Wykonawcą powyższych usług mogą być jednostki naukowe, a

koszty kwalifikowalne projektu wynoszą od 60 do 400 tys. zł.

Nabór wniosków trwa do 8.02.2018 r. i organizowany jest przez

PARP.

Poddziałanie 2.3.2 

Bony na innowacje dla MŚP



Program TEAM

Obejmuje granty na projekty zespołowe prowadzone przez

wybitnych uczonych z całego świata w jednostkach naukowych

lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej

innowacyjnych obszarach.

Termin składania aplikacji: od15.11.2017 r. do 15.01.2018 r.

W ramach konkursu zgłaszane mogą być projekty trwające do 36

miesięcy. Budżet nie powinien przekroczyć 3 500 000 zł.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej



Program TEAM-TECH

Granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez

wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z

powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym

(technologicznym lub wytwórczym) o dużym znaczeniu dla

gospodarki.

Termin składania aplikacji: od15.11.2017 r. do 15.01.2018 r.

W ramach konkursu zgłaszane mogą być projekty trwające do 36

miesięcy. Budżet nie powinien przekroczyć 3 500 000 zł.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej



Program TEAM-TECH Core Facility Plus

Granty dla zespołów prowadzonych przez wybitnych uczonych

realizujących projekty B+R związane z opracowaniem lub

rozwojem usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej

aparatury naukowo-badawczej. Wnioskodawca na etapie

składania aplikacji proponuje 2-3 osobowy zespół.

Termin składania aplikacji: od15.11.2017 r. do 15.01.2018 r.

Dla celów szacunkowych średni budżet projektu trwającego 18

miesięcy wynosi ok. 1 500 000 zł.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej



Program FIRST  TEAM

Celem programu wsparcie pierwszych zespołów badawczych

prowadzonych przez doktorów na wczesnych etapach kariery

naukowej (niezależnie od narodowości) i zachęcenie do powrotu

do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia lub

powrotu do pracy B+R osób po przerwach w pracy badawczej.

Termin składania aplikacji: od 8.01.2018 r. do 5.03.2018 r.

Dla celów szacunkowych średni budżet projektu trwającego 36

miesięcy wynosi ok. 2 000 000 zł.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej



Celem projektów jest wzrost innowacyjności regionu poprzez

zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace

B+R, jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej

wykorzystywanej dla działalności badawczo-rozwojowej.

W ramach działania finansowane będą wyłącznie przedsięwzięcia,

które przyczynią się do realizacji założeń RIS.

Nabór wniosków trwa do 29.11.2017 r. i organizowany jest

przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020
Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach



Przedmiotem konkursu jest realizacja projektów, których celem

jest wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz

procesowych.W ramach projektów nie prowadzi się prac B+R.

Wymogiem koniecznym jest dostarczenie przez Wnioskodawcę

opinii o innowacyjności projektu, która musi być wystawiona

przez jednostkę naukową lub centrum badawczo-rozwojowe lub

stowarzyszeniem naukowo-technicznym o ogólnopolskim

zasięgu lub branżową izbę gospodarczą.

Konkurs rozpocznie się w grudniu 2017 r. i organizowany będzie

przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020
Działanie 3.2 Innowacje w MŚP



Programy strategiczne

Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych to 

wysokobudżetowe programy wynikające z polityki naukowej 

i innowacyjnej państwa, służące rozwojowi społecznemu 

i gospodarczemu Polski.

Program strategiczny składa się z projektów służących rozwiązywaniu 

konkretnych problemów technicznych, naukowych lub społecznych. 

Konkursy na realizację projektów mają charakter top-down, co oznacza, 

że wnioskodawcy powinni w pełni uwzględnić określone w ogłoszeniu 

konkursowym wymagania.

Realizacja programów strategicznych przyczynia się do konsolidacji 

najlepszych zespołów badawczych i integracji środowisk naukowych 

i gospodarczych wokół zagadnień kluczowych dla rozwoju kraju.



„Nowoczesne technologie materiałowe” 

-TECHMATSTRATEG

Program obejmuje pięć obszarów problemowych,

zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań prowadzonych

obecnie w Unii Europejskiej i na świecie. Obszarami tymi są:

 Technologie materiałów konstrukcyjnych.

 Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych.

 Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów

o projektowanych właściwościach.

 Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie

biodegradowalnych materiałów inżynierskich.

 Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.



Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w 

warunkach globalizujących się rynków 

(GOSPOSTRATEG)

Program obejmuje cztery obszary problemowe. Są nimi:

Obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu

Obszar pułapki braku równowagi

Obszar pułapki demograficznej

Obszar pułapki słabości instytucji

Cel programu: Rozwój wiedzy prowadzący do transferu do otoczenia

społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrostu

międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach

rozwojowych.



„Zaawansowane technologie 

informacyjne, telekomunikacyjne i 

mechatroniczne - INFOSTRATEG”

Program obejmować będzie pięć obszarów problemowych. Są nimi:

 Przetwarzanie obrazów ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć

satelitarnych.

Metody informatyczne w medycynie spersonalizowanej, diagnostyce,

terapii i chemoinformatyce.

Uczenie maszynowe w robotyce ze szczególnym uwzględnieniem

sterowania autonomicznymi urządzeniami.

Cyberbezpieczeństwo dla obywateli, przedsiębiorstw i administracji.

 Inteligentne systemy sterowania, zarządzania i łączności.



Programy strategiczne

Terminy naborów

 GOSPOSTRATEG – do 30.11.2017 r.

 TECHMATSTRATEG – II połowa 2017 r.

 INFOSTRATEG – termin naboru nie jest znany, trwają prace nad

Programem

Konkursy organizowane są przez Narodowe Centrum Badań i

Rozwoju. W konkursach mogą brać udział konsorcja składające się z

jednostek naukowych i przedsiębiorstw lub instytucji prowadzących

politykę rozwoju (w przypadku programu GOSPOSTRATEG).



Dziękuję za Uwagę


