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Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty 
B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace 

rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. 

 
Budżet konkursu 

300 000 000 zł    w tym: 
100 000 000 zł – na projekty w I rundzie, 
200 000 000 zł – na projekty w II rundzie. 
 
Termin składania wniosków 

• Data ogłoszenia: 15 lutego 2021 r. 
• Rozpoczęcie naboru wniosków: 22 marca 2021 r. 
• Zakończenie naboru wniosków: maksymalnie 4 maja 2021 r. 

Konkurs podzielony jest na dwie rundy: 

• I runda (tylko dla dużych przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów) – nabór wniosków od 22 marca 
do maksymalnie 12 kwietnia 2021 r. 

• II runda (tylko dla MŚP oraz ich konsorcjów) – od 13 kwietnia do maksymalnie 4 maja 2021 r., 
do godz. 16:00. 

 
Ważna informacja: z uwagi na kończące się środki na dofinansowanie projektów w ramach 
POIR,  nabór wniosków w danej rundzie konkursu zostanie zamknięty, gdy suma wartości 
dofinansowania w złożonych wnioskach w ramach tej rundy przekroczy 500% jej alokacji  
(z zastrzeżeniem, że nabór wniosków w rundzie będzie trwał co najmniej 7 dni) 

 
Cel programu  

Realizacja badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac 
przedwdrożeniowych. 
Dla konkursu nie ma określonego zakresu tematycznego. Projekt dofinansowany w konkursie musi 
wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS). 
Celem projektu powinno być doprowadzenie do opracowania innowacyjnego rozwiązania możliwego 
do wdrożenia w działalności gospodarczej i przyczyniającego się do podniesienia konkurencyjności 
przedsiębiorstwa. Takim rozwiązaniem powinien być nowy albo znacząco ulepszony produkt, 
technologia lub usługa ze wskazaniem odbiorcy, którego faktyczne potrzeby to rozwiązanie zaspokoi. 
 

Beneficjenci 

 
• przedsiębiorstwa, 
• konsorcja przedsiębiorstw, składające się z maksymalnie 3 podmiotów, 
• konsorcja naukowo-przemysłowe, składające się z maksymalnie 3 podmiotów, w tym co 

najmniej 1 przedsiębiorstwa i co najmniej 1 jednostki naukowej. Liderem jest zawsze 
przedsiębiorstwo. 
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Dofinansowanie 

 
• Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 

• 1 000 000 zł – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP, 
• 2 000 000 zł – w przypadku pozostałych projektów. 

• Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 50 000 000 euro 
 
Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw na realizację poszczególnych kategorii prac w ramach 
projektu (intensywność pomocy publicznej) to:  
1. w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – procent kosztów 
kwalifikowalnych określony w § 13 i 14 rozporządzenia MNiSW;  
2. w przypadku prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis – 90% 
kosztów kwalifikowalnych tych prac; 13  
3. w przypadku prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy na usługi doradcze dla 
MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac 
 

 
 

Informacje dodatkowe 

 
I. Projekt może być realizowany do 31 grudnia 2023 r. 

 

II. Wnioskodawca może w projekcie powierzyć realizację części prac B+R podwykonawcy. Wartość 

prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:  

1. 60% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych 

ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorstwo, które samodzielnie realizuje projekt;   

2. 50% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych 

ponoszonych w projekcie przez dane przedsiębiorstwo, gdy projekt jest realizowany w ramach 

konsorcjum;  

3. 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych 

ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową;  

4. 70% kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis 

ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo 
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III. Rezultat projektu powinien charakteryzować się przewagą nad obecnie stosowanymi 

rozwiązaniami. Ocenie podlega, czy:  

- wykazano, że rezultat projektu charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku i 

posiada nowe cechy i funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku oraz  

- rezultat projektu stanowi innowację produktową lub procesową.  

 
➢ W innowacji produktowej nowość rezultatów projektu rozumiemy jako znaczącą zmianę, 

wyrażaną wskaźnikami jakościowymi i ilościowymi. Wskaźniki te powinny odróżniać ten 

produkt od produktów o podobnej funkcji podstawowej występujących na rynku.  

➢ W innowacji procesowej nowość rezultatów projektu rozumiemy jako wprowadzenie w 

przedsiębiorstwie znaczącej zmiany w zakresie technologii, urządzeń lub oprogramowania, 

wyrażonej wskaźnikami jakościowymi i ilościowymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z A P R A S Z A M Y  DO  W S P Ó Ł P R A CY 
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