
DOTACJE NA B+R 
oferta wsparcia w ramach POIR

ncbr.gov.pl



Szybka Ścieżka

2,25
mld PLN

Kwota przeznaczona na wsparcie 
prac B+R w 2019 roku w ramach 
konkursów realizowanych 
poprzez formułę Szybkiej Ścieżki



1.04.2019 – 29.11.2019

Szybka Ścieżka – konkursy w 2019 r.

16.09.2019 – 16.12.2019

1.04.2019 – 1.07.2019
konkurs dla MŚP – certyfikat Seal 
of Excellence 

1100 mln PLN

konkurs dla MŚP, dużych 
przedsiębiorstw oraz konsorcjów 
z udziałem jednostki naukowej 

1050 mln PLN

50 mln PLN

konkurs dla MŚP, dużych 
przedsiębiorstw oraz konsorcjów 
z udziałem jednostki naukowej 

konkurs dla MŚP, dużych przedsiębiorstw 
oraz konsorcjów z udziałem jednostki 
naukowej – Dostępność plus 

1.04.2019 – 1.07.2019

50 mln PLN



flagowy program NCBR - proste zasady i minimum 
formalności

finansowanie projektów realizowanych przez 
przedsiębiorstwa lub konsorcja 

innowacyjny produkt lub 
technologia

program horyzontalny – brak obszaru tematycznego 
(KIS)

Szybka Ścieżka – dlaczego warto aplikować?



Szybka Ścieżka – Krajowe Inteligentne Specjalizacje



Szybka Ścieżka – najważniejsze informacje

przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność 
na terytorium Polski – MŚP, duże przedsiębiorstwa 

minimalna wartość projektu - 1 mln PLN (MŚP)

konsorcja składające się od 2 do 3 podmiotów – z udziałem 
przedsiębiorców (lider) oraz jednostek naukowych 



Projekt badawczo-rozwojowy (projekt B+R)

BADANIA PRZEMYSŁOWE

zdobywanie nowej wiedzy

PRACE ROZWOJOWE
łączenie dostępnej wiedzy

przygotowanie do wdrożenia
PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

WDROŻENIE
wprowadzenie produktu na rynek

opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego 
produktu, procesu lub usługi

80% - prace badawcze 
20% - prace przedwdrożeniowe



Wdrożenie rozwiązania

3 lata od 
zakończenia 

projektu

WŁASNE PRZEDSIĘBIORSTWO

LICENCJA

SPRZEDAŻ

wprowadzenie do własnej działalności przez 
rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług

udzielenie licencji na korzystanie 
z przysługujących praw

sprzedaż wyników 
innemu przedsiębiorcy



ncbr.gov.pl 

Wynagrodzenia personelu badawczego i pomocniczego

Podwykonawstwo wszelkie usługi badawcze

Pozostałe: amortyzacja/leasing aparatury, sprzęt laboratoryjny, materiały, 

surowce, serwis i transport, elementy prototypu/linii pilotażowej, promocja 

koszty ogólne: zarządzanie projektem, koszty 
administracyjne, delegacje

Koszty projektu



Poziomy dofinansowania

ncbr.gov.pl 

+15% premii

za spełnienie warunku:

 skutecznej
współpracy w
ramach konsorcjum

 szerokiego 
rozpowszechniania 
wyników projektu

70% 45%

BADANIA
PRZEMYSŁOWE

PRACE
ROZWOJOWE

mikro i małe 
przedsiębiorstwo

średnie
przedsiębiorstwo

duże
przedsiębiorstwo

35%

25%

60%

50%

80%

75%

65%

60%

50%

40%

jednostka 
naukowa 100% 100%



Poziomy dofinansowania

ncbr.gov.pl 

90% 50%

PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

mikro i małe 
przedsiębiorstwo

średnie
przedsiębiorstwo

duże
przedsiębiorstwo

50%

-

90%

90%

de minimis doradztwo

 de minimis:

np. certyfikacja, 
badania rynku

 doradztwo:

usługi doradcze dla MŚP 
np. usługi rzecznika 
patentowego

do 20% kosztów



Szybka Ścieżka – od czego zacząć?

Załóż wniosek testowy w 
generatorze wniosków

lsi.ncbr.gov.pl



Szybka Ścieżka – ocena w 2018 r.



system oceny w 2018 r. 



Komunikacja 
harmonogramu 
naborów w 
horyzontalnych 
programach NCBR

ncbr.gov.pl



WYJAŚNIĆ: pokazać zalety programów horyzontalnych; 
odpowiedzieć na pytania, rozwiać wątpliwości

CELE:
Co chcemy uzyskać

ZAANGAŻOWAĆ: pokazać branżowe success stories -
przykłady projektów już dziś z powodzeniem 
prowadzonych w Szybkiej Ścieżce przez 
beneficjentów programów sektorowych 

POINFORMOWAĆ: z wyprzedzeniem zakomunikować 
harmonogram naborów w tzw. Szybkiej Ścieżce -
kluczowym programie NCBR dla przemysłu



PLAN 
KOMUNIKACJI



KROK 1: MEDIA RELATIONS

ncbr.gov.pl 

• Cel: omówienie zasad programu 
horyzontalnego, pokazanie projektów 
realizowanych w tej formule

• Kontekst: informacje o planowanych 
działaniach NCBR w 2019 roku

• Format: śniadanie prasowe (za nami); 
artykuły z wypowiedziami eksperckimi –
w tym przedstawiciele KS/beneficjenci 
korzystający z finansowania w ramach 
Szybkiej Ścieżki - wywiad z Dyrekcją 

• Harmonogram: grudzień/styczeń 2018 
• Kampania w mediach on-line: dobre 

praktyki; harmonogram: marzec –
październik 2019r.



KROK 2: WARSZTATY „Szybka Ścieżka do 

innowacji”

ncbr.gov.pl 

• Cykl spotkań warsztatowych prezentujących:
• Podstawowe zalety Szybkiej Ścieżki
• Harmonogram naborów w 2019
• Kryteria oceny; kwalifikowalności kosztów
• Przeprowadzony z udziałem Beneficjenta 

reprezentującego daną branżę, który już 
skorzystał ze wsparcia w ramach Szybkiej Ścieżki

• Realizowany jako inicjatywa izb/stowarzyszeń 
branżowych

• Harmonogram: styczeń – marzec 2019 



KROK 3: NCBR PARTNEREM STRATEGICZNYM 

WYDARZEŃ BRANŻOWYCH

ncbr.gov.pl 

• Wydarzenie wybrane i wskazane przez Komitet Sterujący, który przyjąłby w takim 
przypadku rolę:

• Rady Programowej bloku tematycznego NCBR podczas wydarzenia
• Integratora działań promujących blok w środowisku
• Kapituły wskazującej projekt branżowy do nagrody specjalnej NCBR, z sukcesem 

zrealizowany przez przedstawiciela branży ze środków Centrum
• Współprowadzącego blok (wypracowanie agendy oraz materiałów do dyskusji; 

wybór ew. prelegentów; poprowadzenie wybranego modułu spotkania)  
• NCBR wnosi: 

• aport finansowy oraz merytoryczny
• ustala harmonogram działań
• wskazuje/zapewnia ekspertów; którzy zaprezentują ofertę NCBR dla firm 

z sektora
• Zrealizowany wg harmonogramu imprez 

wskazanych przez poszczególne Komitety Sterujące



KROK 4: NCBRdlafirm 2019

ncbr.gov.pl 

• CO: cykl spotkań organizowanych z myślą o potrzebach przedsiębiorców, na których 
mogą oni poznać ofertę wsparcia NCBR. 

• JAK: Agenda spotkań:
• eksperci NCBR prezentują ofertę dofinansowania i ogólne zasady udziału 

w konkursach POIR. Odpowiadają na pytania dot. kryteriów oceny, 
kwalifikowalności kosztów w projekcie itp.

• Beneficjenci na konkretnych (własnych) przykładach podpowiadają jak 
korzystać ze wsparcia NCBR

• Eksperci dziedzinowi – tutorzy odpowiadają w ramach indywidualnych rozmów 
na szczegółowe pytania konkretnych przedsiębiorców

• KIEDY I GDZIE: do ustalenia według indywidualnych potrzeb poszczególnych branż
• wstępny plan: kwiecień – październik 2019r. 



NCBRdlaFIRM 2019 (2)

2018: 49 spotkań 
2019: kontynuacja ok. 30 
szkoleń w nowej formule 
(wprowadzenie + szkolenie 
z aplikacji + indywidualne 
konsultacje)



KROK 5: ONE2ONES

ncbr.gov.pl 

• Konsultacje możliwe w trybie ciągłym poprzez:
• Informatorium (Punkt Konsultacyjny) 

– konsultanci NCBR do dyspozycji Wnioskodawców 5 
dni w tygodniu 
w godz. 8:15 – 16:15

• Rozmowy one2one
• Konsultacje telefoniczne 

(tel. 22 39 07 170 oraz 22 39 07 191, 22 39 07 377)
• Odpowiedzi na pytania zadane przez formularz na 

www w zakładce Punkt Konsultacyjny
• Spotkania informacyjne organizowane przez startem 

naborów do poszczególnych konkursów



Asystent Innowacji

Start

17/11

Bezpłatna i niewymagająca logowania aplikacja 
edukacyjna, pozwalająca wstępnie zweryfikować 
pomysł na taki projekt pod kątem zgodności z 
kryteriami POIR.



Podsumowanie w pdf

Zapisuję 
Podsumowanie w 

preferowanej kolejności 
– to punkt wyjścia do 

dalszych analiz i decyzji

Jasny feedback

Otrzymuję konkretną 
informację, które 
założenia mojego 

pomysłu wymagają 
zmian

Wstępna weryfikacja

Zdobywam wiedzę i 
poznaję istotę 

kryteriów ważnych dla 
projektów B+R, 

sprawdzam swój 
pomysł 

Asystent Innowacji
Zalety i korzyści

Wygoda użycia

Nie muszę się logować, 
mogę przerwać 

korzystanie z ankiety i 
wrócić do niej w ciągu 

72 h; także wersja 
mobilna!



WSPARCIE KOMUNIKACJI Szybkiej Ścieżki:

SoMe, DIGITAL

Wybrane projekty z kluczowych branż, prowadzone w ramach 
Szybkiej Ścieżki promowane poprzez: 

• Nowa strona www.ncbr.gov.pl

• Newsletter

• Facebook

• Twitter

• LinkedIn

• YouTube

• Informatorium (Punkt Konsultacyjny)

• Spotkania informacyjne

ncbr.gov.pl 



WYDARZENIA
Aktywnie uczestniczymy w ok. 50 wydarzeniach. Prezentujemy sukcesy 

beneficjentów, organizujemy warsztaty, zabieramy głos w panelach 

i dyskusjach.

ncbr.gov.pl 



HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

ncbr.gov.pl 

DZIAŁANIE 12. 2018 1.2019 2.2019 3.2019 4.2019 5.2019 6.2019 7.2019 8.2019 9.2019 10.2019 11.2019 12.2019

Media relations - śniadanie prasowe

Mediarelations - plasowanie case studies

Warsztaty "Szybką Ścieżką do innowacji"

Blok "Szybka Ścieżka" na wydarzeniach 
branżowych

NCBRdlafirm2019

Konsultacje (informatorium, infolinia, 
asystent innowacji)

Komunikacja naborów i case studiesz SzŚ via 
własne kanały komunikacji (newsletter; 
SoMe; www)



DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a

00-695, Warszawa

ncbr.gov.pl

Obserwuj nas:


