28.04.2017 r.

Nabór wniosków do Działania 4.1 Poddziałanie 4.1.2 w 2017 r.
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
jako Instytucja Pośrednicząca dla

Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”
w ramach
IV Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.jedn. Dz. U. z 2016, poz.
217, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015
r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 299) – „rozporządzenia MNiSW”

ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów
w terminie: od 12 czerwca do 12 września 2017 r.
(do godz. 16:00)
z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 3 etapy.
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie
informatycznym IP.
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, obejmujących badania przemysłowe
i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się
w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych
zgłoszonych przez samorządy województw (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych
prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).
Pomoc udzielana w konkursie stanowi pomoc na projekty badawczo-rozwojowe, o której mowa w art.
25 rozporządzenia nr 651/2014 oraz w Rozdziale 2 rozporządzenia MNiSW (§ 11 - § 15).

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi:
1) co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania
i upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014,
z zastrzeżeniem jednak, 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 rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia
651/2014.
zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów
kwalifikowanych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu
wynosi minimum 30%. Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa.
Budżet i poziom dofinansowania
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 340 000 000 PLN, w tym:
1) 316 200 000 PLN - dla województw innych niż województwo mazowieckie oraz
2)

23 800 000 PLN – dla województwa mazowieckiego.

Wysokość wsparcia
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 8 mln PLN.
Poziom dofinansowania projektu (intensywność wsparcia) określają § 13 oraz § 14 rozporządzenia
MNiSW. Dopuszcza się zwiększenie intensywności pomocy publicznej w związku z realizacją
projektu w ramach tzw. skutecznej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami (w przypadku spełnienia
warunków, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 lit. a tiret 1 rozporządzenia MNiSW z wyłączeniem
współpracy o charakterze międzynarodowym) lub pomiędzy przedsiębiorcą a co najmniej jedną
jednostką naukową, będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę (w przypadku
spełnienia warunków, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 lit. a tiret 2 rozporządzenia MNiSW) lub
z uwagi na zobowiązanie do szerokiego rozpowszechniania wyników projektu, o którym mowa w § 14
ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia MNiSW.

Zasady wyboru projektów
Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie
Przeprowadzania Konkursu.

Termin poinformowania o wynikach konkursu
Proces oceny projektu od zamknięcia naboru wniosków w danym etapie konkursu do chwili
ogłoszenia wyników trwa do 90 dni.

Procedura odwoławcza
Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo do wniesienia
protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.).

Dokumenty do pobrania
Regulamin Przeprowadzania Konkursu (pobierz plik)
Pełna dokumentacja konkursowa (link)

Kontakt
Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie nr 1/4.1.2/2017 można kierować:
1) w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres
mailowy: ranb-finanse@ncbr.gov.pl;
2) w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy: ranb@ncbr.gov.pl oraz
pod numery telefonów:

tel. + 48 22 39 07 244 (Adam Kaźmierczak)

tel. + 48 22 39 07 122 (Jolanta Wudarczyk-Czapczuk)

tel. + 48 22 39 07 290 (Katarzyna Jaroszko)

tel. + 48 22 39 07 142 (Adam Zasłona)

tel. + 48 22 39 07 454 (Anna Kępińska-Frąckowiak)
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi istotne dla Wnioskodawców zamieszczane są na stronie
internetowej IP: (link).
Dodatkowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju: www.ncbr.gov.pl, zakładka Fundusze europejskie→POIR→Aktualne nabory
→Konkurs_1/4.1.2/2017.

