Nazwa Ścieżka dla Mazowsza


Dla kogo?


Na co?





przedsiębiorstwa (które wskażą miejsce realizacji projektu na terenie woj.
mazowieckiego),
konsorcja przedsiębiorstw – max 3 podmioty (liderem konsorcjum może być
wyłącznie przedsiębiorstwo, które wskaże miejsce realizacji projektu na terenie woj.
mazowieckiego),
konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych – max 3 podmioty (liderem
konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo, które wskaże miejsce realizacji
projektu na terenie woj. mazowieckiego).
badania przemysłowe
prace rozwojowe
prace przedwdrożeniowe

Zakres
Nie dotyczy. Brak ograniczenia tematycznego.
tematyczny
Termin naboru
23 sierpnia do 23 września 2019 r. (do godziny 16:00)
wniosków
Budżet konkursu 600 000 000 PLN
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi, w przypadku projektów realizowanych
przez:
 przedsiębiorstwa samodzielnie – 5 mln PLN;
 konsorcja – 7 mln PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 100 mln PLN.
Poziom dofinansowania:

Dofinansowanie
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 Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
 Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
1)
dla samodzielnego przedsiębiorstwa: 60% kosztów kwalifikowalnych;
2)
dla przedsiębiorstwa w konsorcjum: 50% kosztów kwalifikowalnych
3)
dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.
 Limit podwykonawstwa dla prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis
ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo: 70% kosztów kwalifikowalnych.
Wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym (link do systemu – aktywny od
23 sierpnia 2019 r.).
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w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu,
zasada konkurencyjności) – na adres: konkurs-mazowsze-finanse@ncbr.gov.pl;
Kontakt
 w pozostałych sprawach – na adres: konkurs-mazowsze@ncbr.gov.pl oraz pod nr
telefonów: +48 22 39 07 140, +48 22 39 07 393.
Organizator Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
konkursu ul. Nowogrodzka 47 a, 00-695 Warszawa

