Konkurs 1/1.3.1/2017
Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie pre-seed przed
Nazwa

fundusze typu proof od concept – BRIdge Alfa
Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych
Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Dla kogo?

Mikro- lub mali przedsiębiorcy, nienotowani na giełdzie w okresie do pięciu lat po ich
rejestracji, które nie dokonały podziału zysków i nie zostały utworzone w wyniku połączenia

Na co?

Dofinansowanie udzielane jest funduszom typu proof of concept na wsparcie projektów
badawczo-rozwojowych w fazie Proof of Principle i Prooof of Concept.

Termin naboru 5-26 września 2017 r.
wniosków

Dofinansowanie

W ramach wsparcia jest możliwość wyboru jednej z dwóch ścieżek:
Ścieżka A:
Wartość Budżetu Projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi: 6,25 - 25 mln
PLN.
Dofinansowanie: 5 – 20 mln PLN (max. 80% Budżetu Projektu)
Ścieżka B:
Wartość Budżetu Projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi: 25 -50 mln PLN.
Dofinansowanie: 20 – 40 mln PLN (max. 80% Budżetu Projektu)
W ramach wsparcia jest możliwość wyboru jednej z dwóch ścieżek, Budżet operacyjny
występuje jedynie w ramach ścieżki B.

Inne ważne
informacje o
O dofinansowanie nie mogą się starać podmioty i/lub kluczowe osoby jeśli są zaangażowane
konkursie w realizację BRIdge VC, BRIdge CVC, BRIdge Alfa (Konkurs_1/1.3.1/2016), BRIdge Mentor,
BRIdge Alfa Pilotaż, BRIdge Classic.

Sposób składania Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego
wniosków (lsi.ncbr.gov.pl - aktywny od 5 września 2017 r. do 26 września 2017 r. do godz. 16:00).
Termin oceny do 90 dni od zamknięcia naboru wniosków w danym etapie konkursu
wniosków
Dokumentacja
konkursowa
Budżet konkursu

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11312017/

1 000 000 000 PLN

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.3, Poddziałanie 1.3.1 PO IR
Kontakt można kierować pod numer telefonu: Sekretariat (0-22) 39 07 167 oraz przesyłać na adres
e-mail: n1ba@ncbr.gov.pl.
Organizator Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
konkursu ul. Nowogrodzka 47 a, 00-695 Warszawa

