Zasady Konkursu
w ramach Działania 1.3 PO IG
Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców
realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe

Wnioskodawcy
• Wnioski o dofinansowanie w imieniu konsorcjum naukowego mogą
składać publiczne organizacje badawcze:
– instytuty badawcze,
– uczelnie,
– instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk.
• W przypadku gdy Projekt realizuje jednostka naukowa, będąca Wydziałem
uczelni, Wnioskodawcą jest zawsze uczelnia (to ona jest Beneficjentem).
• Skład konsorcjum (1+1): publiczna organizacja badawcza (lider
konsorcjum, Wnioskodawca) + przedsiębiorca (Konsorcjant biznesowy)
• Brak ograniczenia co do liczby składanych wniosków w Konkursie

Definicja organizacji badawczej
Organizacja badawcza - podmiot (prawa publicznego lub prywatnego) taki jak
wyższa uczelnia czy instytut naukowo-badawczy, niezależnie od jego statusu
prawnego lub sposobu finansowania:
• którego głównym celem jest prowadzenie badań podstawowych, badań
przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych oraz
rozpowszechnianie ich wyników poprzez działalność dydaktyczną, publikacje
lub transfer technologii;
• wszystkie zyski są reinwestowane w działalność badawczą, rozpowszechnianie
jej wyników lub dydaktykę;
• przedsiębiorstwa mogące wywierać wpływ na taką organizację w roli, na
przykład, jej udziałowców/ akcjonariuszy czy członków nie mają
preferencyjnego dostępu do potencjału badawczego tej organizacji ani do
wyników prowadzonych przez nią badań.

Udział jednostki naukowej w projekcie
• Udział jednostki naukowej w projekcie ma charakter niezależnej
działalności badawczej w rozumieniu Wspólnotowych zasad ramowych
dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i
innowacyjną.
• Wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie realizacji projektu.
Umowa konsorcjum powinna zapewnić możliwość wykorzystania wiedzy
zdobytej w trakcie realizacji projektu w niezależnej działalności badawczorozwojowej Wnioskodawcy mającej na celu powiększenie zasobów wiedzy
oraz lepsze zrozumienie podstaw zjawisk i obserwowalnych faktów, w tym
działalności prowadzonej we współpracy oraz działalności dydaktycznej oraz
określić w jakim zakresie wyniki projektu będą przedmiotem publikacji.

Konsorcjant Biznesowy
Przedsiębiorca - beneficjent pośredniej pomocy publicznej

Wsparcie wyłącznie dla przedsiębiorców prowadzących działalność oraz
mających siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami
fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium RP.
Podstawa prawna udzielania pomocy - rozporządzenie MNiSW w sprawie
warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za
pośrednictwem NCBR (tzw. program pomocowy).

Udział przedsiębiorcy w projekcie
Uwaga: Konsorcjant biznesowy nie otrzymuje w Projekcie dofinansowania.
• Konsorcjant biznesowy w zamian za 100% praw majątkowych do wyników
uzyskanych w wyniku przeprowadzenia badań przemysłowych i prac
rozwojowych zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego w
Projekcie, adekwatnego do poziomu intensywności wsparcia wyliczonego
zgodnie z dopuszczalną intensywnością pomocy publicznej dla danego typu
przedsiębiorcy na poszczególne rodzaje prac B+R.
• Wkład finansowy może zostać wniesiony również poprzez realizację przez
Konsorcjanta biznesowego części zadań badawczych w Projekcie, a
wielkość kosztów kwalifikowanych poniesionych (z własnych środków) w
związku z ich realizacją wraz z innymi formami wkładu finansowego
Konsorcjanta biznesowego (jeśli dotyczy) musi odpowiadać wymaganej
wielkości wkładu własnego przedsiębiorcy, ubiegającego się pomoc
publiczną.
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Obowiązek wdrożenia wyników prac B+R
do działalności gospodarczej
Uwaga: Konsorcjant biznesowy jest zobowiązany do wdrożenia rezultatów
prac B+R w terminie do 3 lat od zakończenia realizacji Projektu.
Dopuszczalne formy wdrożenia:
• poprzez rozpoczęcie przez niego produkcji lub świadczenia usług;
• przez udzielenie przez Konsorcjanta biznesowego licencji na wykorzystanie
wyników w działalności gospodarczej.
Wymagany raport z wdrożenia.
UWAGA: Nie uważa się za skuteczne wdrożenie wyników Projektu, sprzedaży
wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności
gospodarczej innego przedsiębiorcy

Schemat wsparcia w ramach 1.3.1 PO IG
Dofinansowano projektu ze środków
publicznych zgodnie z progami
intensywności wsparcia = wielkość
pośredniej pomocy publicznej dla
przedsiębiorcy

dotacja
6 mln PLN

PROJEKT
o wartości

Wkład

10 mln PLN

przedsiębiorcy
4 mln PLN

NCBiR

Jednostka naukowa
(lider konsorcjum zawiera umowę
o dofinansowanie)

prawo do wykorzystania nowej
wiedzy w dalszej działalności
badawczej i dydaktycznej,
 prawo do rozpowszechniania
wyników(publikacje, konferencje)

Przedsiębiorca
(konsorcjant)

WYNIKI
PROJEKTU

prawa majątkowe do
wyników projektu

Przeznaczenie wsparcia w nowym Poddziałaniu 1.3.1
• Finansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych
Definicje badań przemysłowych i prac rozwojowych - rozporządzenie Komisji (WE)
w nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za
zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

•

Przedmiot projektu nie może dotyczyć rodzajów działalności wykluczonych z
możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania POIG (jedno z
kryteriów formalnych).

Działalności wykluczone ze wsparcia zostały określone w § 3 ust. 1
rozporządzenia MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy
publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju.
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Wartość pomocy publicznej
• Minimalna wartość Projektu: nie została określona
• Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć
następujących progów:
 10 mln euro – jeżeli koszty kwalifikowalne badań przemysłowych
stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowalnych
Projektu lub
 7,5 mln euro – w odniesieniu do pozostałych Projektów.
• Wartość ta przeliczana jest według kursu średniego walut obcych,
ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy
• Dzień udzielenia pomocy - dzień zawarcia umowy o
dofinansowanie

Pomoc publiczna dla przedsiębiorcy
• Intensywność pomocy publicznej dla przedsiębiorcy zależy od: rodzaju
badań lub prac (badania przemysłowe/ prace rozwojowe) oraz statusu
przedsiębiorcy.
• Pomoc publiczna i wkład własny przedsiębiorcy liczone są w odniesieniu
do kosztów kwalifikowanych.
Budżet projektu
koszty niekwalifikowane
koszty kwalifikowane
wkład własny
przedsiębiorcy

pomoc publiczna

Intensywność pomocy – badania przemysłowe
Status przedsiębiorcy

Max. pomoc na badania
przemysłowe

Max. pomoc na badania
przemysłowe
z uwzględnieniem premii

Mikroprzedsiębiorstwa

70 %

80 %

Małe przedsiębiorstwa

70 %

80 %

Średnie przedsiębiorstwa

60 %

75 %

Przedsiębiorstwa inne niż
MSP

50 %

65 %
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Warunki przyznania premii z tytułu szerokiego
rozpowszechniania wyników badań przemysłowych
W okresie 3 lat od zakończenia projektu wyniki badań przemysłowych:
• zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i
technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub
• zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub
technicznych z listy czasopism opracowanej przez MNISW lub powszechnie
dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do
uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych) lub
• zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania
bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.
Wykaz czasopism został zamieszczony w dokumentacji dla Poddziałania 1.3.1
PO IG na stronie internetowej IP.

Intensywność pomocy – prace rozwojowe
Status przedsiębiorcy

Maksymalna intensywność wsparcia

Mikroprzedsiębiorstwa

45%

Małe przedsiębiorstwa

45%

Średnie przedsiębiorstwa

35%

Przedsiębiorstwa inne niż MSP

25%

NOWE KRYTERIA MERYTORYCZNE WYBORU
PROJEKTÓW
Poddziałanie 1.3.1
Projekty rozwojowe

15

KRYTERIA MERYTORYCZNE DOSTĘPU (OCENA „TAK/NIE”):
Projekt ma charakter
innowacyjny co najmniej w
skali kraju

Innowacyjność w skali przedsiębiorstwa jest
niewystarczająca do spełnienia kryterium

Projekt dotyczy innowacji
produktowej lub
procesowej

W konkursie wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty,
które dotyczą innowacji produktowej lub innowacji
procesowej.
Definicję innowacji określona w podręczniku OECD Oslo
Manual
innowację produktowa- wprowadzenie na rynek przez
dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi, lub
znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów
i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub
przeznaczenia,
innowację procesowa - oznaczającą wprowadzenie do
praktyki w przedsiębiorstwie nowych, lub znacząco
ulepszonych metod produkcji lub dostawy
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KRYTERIA MERYTORYCZNE DOSTĘPU (OCENA „TAK/NIE”):
Projekt obejmuje badania
przemysłowe lub prace
rozwojowe

Spójnik „lub” użyty w nazwie kryterium oznacza, że
kryterium jest uznawane za spełnione
w sytuacji gdy:
a) projekt obejmuje badania przemysłowe
i prace rozwojowe
b) projekt obejmuje badania przemysłowe
albo prace rozwojowe.
Ekspert będzie dokonywał oceny, czy planowane w
ramach projektu prace wpisują się w ww. definicje.
Zakres i charakter badań przemysłowych lub prac
rozwojowych musi być uzasadniony
w kontekście wdrożenia ich wyników do działalności
gospodarczej.
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KRYTERIA MERYTORYCZNE DOSTĘPU (OCENA „TAK/NIE”):
Zastosowanie wyników
planowanych badań lub prac w
praktyce gospodarczej jest realne
i wynika z rzeczywistego
zapotrzebowania rynku na
rozwiązanie będące przedmiotem
projektu

W dokumentacji projektowej należy
uprawdopodobnić, że Konsorcjant biznesowy ma
możliwość bezpośredniego wdrożenia wyników
Projektu do własnej działalności gospodarczej.

Przedmiotem projektu jest
rozwiązanie
z obszaru wysokich i średniowysokich technologii

• Rozwiązanie będące przedmiotem projektu
(rezultat badań przemysłowych lub prac
rozwojowych ) powinno należeć do obszaru
wysokich i średnio-wysokich technologii.
• Lista branż z zakresu wysokich i średniowysokich technologii objętych wsparciem w
konkursie - załącznik do RPK.

KRYTERIA MERYTORYCZNE DOSTĘPU (OCENA „TAK/NIE”):
Przedsiębiorca wykazał
spełnienie efektu
zachęty

Konieczność weryfikacji efektu zachęty wynika z
przepisów pomocy publicznej.
• W przypadku MSP efekt zachęty uznaje się za
automatycznie spełniony pod warunkiem
rozpoczęcia projektu po dniu złożenia wniosku o
dofinansowanie.
• Konsorcjant biznesowy będący dużym
przedsiębiorcą powinien wykazać spełnienie
efektu zachęty w dokumentacji aplikacyjnej.
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EFEKT ZACHĘTY (1)
Konsorcjant biznesowy (przedsiębiorca inny niż MSP), powinien iż
w wyniku realizacji Projektu nastąpi spełnienie jednego lub więcej
z kryteriów określonych w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 800/2008:
• a) znaczące zwiększenie rozmiaru Projektu dzięki środkowi
pomocy;
• b) znaczące zwiększenie zasięgu Projektu dzięki środkowi
pomocy;
• c) znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez
beneficjenta na Projekt dzięki środkowi pomocy;
• d) znaczące przyspieszenie zakończenia Projektu.

EFEKT ZACHĘTY (2)

Wykazanie spełnienia efektu zachęty weryfikowane będzie na
podstawie informacji podanych w dokumentacji projektowej, w
tym w szczególności w przedstawionej w Studium wykonalności
Analizie wykonalności Projektu w sytuacji otrzymania pomocy w
porównaniu do sytuacji, jaka miałaby miejsce przy braku
udzielenia pomocy (tzw. wariant zerowy).
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KRYTERIA MERYTORYCZNE DOSTĘPU (OCENA „TAK/NIE”):
Zdolność przedsiębiorcy do
sfinansowania wkładu własnego

Nowe kryterium – wynika z nowego schematu
wsparcia w ramach Poddziałania 1.3.1, w
którym przedsiębiorca otrzymujący pośrednią
pomoc publiczną zobowiązany jest do
wniesienia wkładu finansowego do projektu.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
deklaracji przedsiębiorcy oraz opisu w studium
wykonalności źródeł finansowania wkładu
własnego przez przedsiębiorcę.
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KRYTERIA MERYTORYCZNE DOSTĘPU (OCENA „TAK/NIE”):
Przedsiębiorca przewidział
wdrożenie wyników projektu
we własnej działalności
gospodarczej

Wdrożenie we własnej działalności gospodarczej:
• rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na
bazie uzyskanych wyników Projektu lub
• udzielenie licencji na wykorzystanie wyników
Projektu w działalności gospodarczej.
W dokumentacji aplikacyjnej należy szczegółowo
opisać sposób wdrożenia wyników Projektu, określić
wielkość kosztów niezbędnych do jego
przeprowadzenia oraz opisać sposób sfinansowania
wdrożenia (źródła pokrycia kosztów związanych z
wdrożeniem).
Sprzedaż wyników projektu w celu wprowadzenia ich
do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy
nie jest skutecznym wdrożeniem.
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KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWANE:
Poziom innowacyjności
rezultatów prac badawczorozwojowych

Nowe kryterium badające poziom innowacyjności
rezultatów projektu.
Ocena będzie przebiegała na podstawie trzech
podkryteriów:
a) nowoczesność rezultatów prac badawczorozwojowych w porównaniu do aktualnego
stanu wiedzy w zakresie objętym projektem
(0-20 pkt ),
a) praktyczna użyteczność rezultatów prac B+R (010 pkt),
b) opłacalność wdrożenia rezultatów prac B+R
powstałych w wyniku realizacji projektu (0-10
pkt).
Najwyżej punktowane kryterium do 40 pkt
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KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWANE:
Adekwatność zasobów
organizacyjnych,
kadrowych oraz
infrastrukturalnych
Wnioskodawcy
(oraz konsorcjanta w
przypadku gdy odpowiada
on za realizację części
zadań w projekcie) do
zakresu projektu

a) Wnioskodawca powinien wykazać, że dysponuje
zasobami rzeczowymi i kadrowymi, które zapewnią
merytoryczną i terminową realizację Projektu.
W przypadku realizowania części zadań badawczych
przez Konsorcjanta biznesowego należy wykazać, iż
dysponuje on zasobami umożliwiającymi ich realizację.
lub
b) Wnioskodawca (lub Konsorcjant biznesowy jeśli
dotyczy) wykazał we wniosku swoją zdolność do
przeprowadzenia prac B+R dzięki zaangażowaniu
Podwykonawcy
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KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWANE:
Poziom gotowości technologii
będącej rezultatem projektu przed
rozpoczęciem projektu

Nowe kryterium premiujące poziom
gotowości technologii.
Wyższy poziom gotowości technologii na
starcie projektu znacząco zmniejsza ryzyko
niepowodzenia całego projektu.
Na podstawie opisu kryterium Wnioskodawca
powinien samodzielnie dokonać oceny
poziomu gotowości technologii przed
rozpoczęciem projektu, biorąc pod uwagę
konieczne do wykonania prace w celu
uzyskania produktu, który ma być wynikiem
części badawczej i przedmiotem późniejszego
wdrożenia.
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KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWANE:
Rezultatem realizacji projektu jest
zgłoszenie patentowe wynalazku
w trybie PCT lub
w EPO (objęcie ochroną co najmniej
w 7 państwach UE-15)

Podstawa przyznania punktów:
• deklaracja dokonania zgłoszenia
patentowego na wynalazek w okresie
trwałości Projektu, określona jako
wskaźnik rezultatu „Liczba zgłoszeń
patentowych w trybie PCT lub w EPO
(objęcie ochroną co najmniej w 7
państwach UE-15)” oraz
• opis zawarty w Studium wykonalności
(zawierający informację dot. przedmiotu
zgłoszenia patentowego oraz krajów w
których rozwiązanie miałoby być objęte
ochroną patentową).
Zgłoszenia dokonuje Konsorcjant biznesowy
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Dziękuję za uwagę
Pytania lub wątpliwości związane z konkursem w ramach Poddziałania
1.3.1 POIG można kierować:
– w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet
Projektu) na adres mailowy: konkurs1.3.1_finanse@ncbr.gov.pl
– w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy:
konkurs1.3.1_ogolne@ncbr.gov.pl
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