
 
  

 

   02.04.2015 r. 

 

Nabór wniosków do Działania 1.1 Poddziałanie 1.1.1 w 2015 r.  

 
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 

ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa 

jako Instytucja Pośrednicząca dla 

  

Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania 

przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”  

 
w ramach  

I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”  

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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146) 

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 (Dz. U. z 2015 r. poz.299) 

  

ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów 

w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 

1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa”  

 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za 

pośrednictwem systemu informatycznego IP  (link
1
) 

w terminie: od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. 
z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór 

wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz 

opublikowanie list projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania 
 

 

                                                                   
1 Link do sytemu informatycznego IP będzie aktywny od 4 maja 2015 r. 



 
  

 

W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację 

projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, 

w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). 

 

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria 

mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy
2
.  

 

Budżet i poziom dofinansowania: 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanej rundy 

aplikacyjnej w 2015 r. dla Działania 1.1, Poddziałanie 1.1.1 wynosi: 1 600 000 000 PLN w tym: 

1) dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 140 000 000  PLN; 

2) dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 1 460 000 000 PLN. 

Poziom i wysokość wsparcia: 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego  w ramach konkursu 

wynosi 2 mln PLN.   

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla 

przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów określonych w § 9  ust.1 rozporządzenia MNiSW, t.j.: 

 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy  

to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na 

działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych lub 

 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której 

więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące 

w zakres kategorii prac rozwojowych.  

 

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.
3
  

 

Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć: 

– dla mikroprzedsiębiorcy:  
– 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań 

przemysłowych oraz 

– 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac 

rozwojowych; 

– dla małego przedsiębiorcy:  

                                                                   
2 określone w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji UE Nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne 

z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 
3 W ramach konkursu wsparcia nie mogą otrzymać projekty duże w rozumieniu art. 100 Rozporządzenia Parlamentu i Rady 

(UE) nr 1303/2013. W celu ustalenia, czy całkowity koszt kwalifikowalny danego projektu przekracza próg określony 
w art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, a tym samym czy dany projekt jest dużym projektem, należy zastosować kurs 

wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego,  

z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Kursy publikowane są na 

stronie www :http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html 
 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html


 
  

 

– 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań 

przemysłowych oraz 

– 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac 

rozwojowych;  

– dla średniego przedsiębiorcy: 

– 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań 

przemysłowych oraz 

– 35% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac 

rozwojowych; 

W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu zgodnie z § 14 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 (Dz.U. z 2015 r. poz.299) intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie 

może przekroczyć: 

– dla mikroprzedsiębiorcy:  
– 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań 

przemysłowych oraz 

– 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac 

rozwojowych; 

– dla małego przedsiębiorcy:  
– 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań 

przemysłowych oraz 

– 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac 

rozwojowych;  

– dla średniego przedsiębiorcy: 

– 75% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań 

przemysłowych oraz 

– 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac 

rozwojowych. 

Szczegółowe warunki przyznania premii z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu 

określone zostały również w Przewodniku po kryteriach wyboru projektów, dostępnym na stronie IP. 

 

Sposób przygotowania i składania wniosków:  

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym 

dla tego celu systemie informatycznym IP. 

Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową (link
4
) od 

dnia 4 maja do 31 grudnia 2015 r. (do godz. 23:59). 

  

Zasady wyboru projektów 

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie 

Przeprowadzania Konkursu. 

 

Termin poinformowania o wynikach konkursu 

                                                                   
4 Link do sytemu informatycznego IP będzie aktywny od 4 maja 2015 r. 



 
  

 

Proces oceny projektu, liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków  

o dofinansowanie w danym etapie konkursu do dnia ogłoszenia listy projektów rekomendowanych  

i nierekomendowanych do dofinansowania w ramach danego etapu konkursu, trwa ok. 60 dni.  

W przypadku wpływu dużej liczby wniosków  dofinansowanie w ramach danego etapu konkursu, 

okres ten może ulec wydłużeniu. 

 

 

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 (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1146).  

 

Dokumenty do pobrania: 

Regulamin przeprowadzania konkursu (pobierz plik) 

Pełna dokumentacja do Działania 1.1, Poddziałanie 1.1.1 (link)  

 

Kontakt: 
Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.1, Poddziałanie 1.1.1 PO IR można 

przesyłać na adres e-mail:  

konkurs1.1.1.MSP@ncbr.gov.pl 

 Dodatkowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań 

i Rozwoju: www.ncbr.gov.pl, zakładka Fundusze europejskie/POIR/Konkursy/Konkurs 1/1.1.1/2015 

  

 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112015/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112015/
mailto:konkurs.1.1.1.MSP@ncbr.gov.pl
http://www.ncbr.gov.pl/

