INNOWACJE
DLA POLSKI
ncbr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 agencja wykonawcza Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego
 łączy świat nauki i biznesu

 współfinansowanie procesów B+R i
wsparcie rodzimych przedsiębiorców
 realizacja zadań służących

społecznemu i gospodarczemu
rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie
konkretnych problemów cywilizacyjnych

 Instytucja Pośrednicząca
w programach: Inteligentny Rozwój oraz
Wiedza Edukacja Rozwój

ncbr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
największa agencja finansująca B+R w Europie Środkowej

WIELKOŚĆ
ŚRODKÓW

RÓŻNORODNOŚĆ
DZIAŁAŃ
40 konkursów i 50
programów
uruchomionych w
latach 2014 -2017

średnio 4 mld PLN
rocznie na
finansowanie B+R

ZASIĘG
TERYTORIALNY

ZASIĘG
INSTYTUCJONALNY

współpraca z partnerami:
12 porozumień
NCN,
ARP, KGHM, NFOŚIGW,
międzynarodowych:
GDDKiA, konsorcja i
Singapur, Tajwan, RPA,
partnerstwa
Izrael, państwa EU

ncbr.gov.pl

43
mld PLN

przeznaczone na wsparcie prac
B+R polskich przedsiębiorstw,
uczelni oraz instytutów
badawczych w latach 2008-2017

ncbr.gov.pl

NCBR w liczbach
w latach 2008-2017

15 mld PLN

11,5 mld PLN

8,9 mld PLN

dla uczelni

dla przedsiębiorców

dla konsorcjów

8 900

12 000

podpisanych umów

ekspertów

ncbr.gov.pl

Beneficjenci NCBR
udział w ogólnej liczbie umów w zależności od formy prawnej w 2017 r.

ncbr.gov.pl

Beneficjenci NCBR
udział w dofinansowaniu w zależności od formy prawnej w 2017 r.

0,5%

ncbr.gov.pl

Program Inteligentny Rozwój

ncbr.gov.pl

Program Inteligentny Rozwój
największy w Unii Europejskiej program na rzecz rozwoju badań i tworzenia innowacji

8,6 mld euro
kwota programu w
latach 2014-2020

ok. 5 mld euro
w dyspozycji NCBR na
finansowanie osi I i IV

ncbr.gov.pl

Program Inteligentny Rozwój
największy w Unii Europejskiej program na rzecz rozwoju badań i tworzenia innowacji

Priorytet IV – zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
wspólne przedsięwzięcia
regionalne agendy naukowo -badawcze
projekty aplikacyjne

ponad 600 mln PLN w 2018 r.

ncbr.gov.pl

Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze

ncbr.gov.pl

Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze

wyselekcjonowanie najwyższej jakości projektów
mających znaczący wpływ na rozwój gospodarczy

Polski oraz poszczególnych regionów
zapewnienie właściwej koordynacji i synergii w zakresie
prowadzenia prac B+R, wpisujących się w regionalne agendy
naukowo-badawcze

ncbr.gov.pl

Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze
zakres tematyczny

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO
(1-6)
BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA
(7-9)
ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA, TRANSPORT I BUDOWNICTWO
(10-15)
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE DLA ŚRODOWISKA
(16-18)
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE
(19-26)
ncbr.gov.pl

Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze
2 edycje konkursu
292 wnioski o dofinansowanie
46 projektów wyłonionych do dofinansowania
wartość przyznanego dofinansowania: 154 031 624,34 PLN
całkowita wartość projektów: 194 605 816,08 PLN

ncbr.gov.pl

Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze

kwota przeznaczona na wsparcie
konsorcjów w 2018 r. w ramach
Regionalnych Agend Naukowo Badawczych

200
mld PLN

Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze
harmonogram konkursu w 2018

15 lutego
2018 r.

1

ogłoszenie
konkursu

I runda

II runda

90 dni

15 marca –
II 16
runda
od 17
kwietnia
kwietnia do 15
maja ( do godz.
16.00)

17 kwietnia –
15 maja

po zamknięciu
rundy

2

3

4

nabór
wniosków

nabór
wniosków

ogłoszenie
wyników

ncbr.gov.pl

Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze
Kto może aplikować?

KONSORCJUM: minimum jedna jednostka naukowa i
jeden przedsiębiorca
lider to jednostka naukowa
minimum 30% udziału kosztów
przedsiębiorcy w kosztach projektu

do 5 podmiotów

ncbr.gov.pl

Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze
ważne kwoty

1 - 10
mln PLN

wartość
projektu

PP – prace przedwdrożeniowe

200
tys. euro

PP – max. dofinansowanie
(pomoc de minimis)

2
mln euro

PP – max. dofinansowanie
(usługi doradcze dla MŚP)

Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze
projekt

maksymalnie 12 etapów
jeden etap - jeden konsorcjant
okres realizacji projektu do 3 lat
realizacja projektu do
31 grudnia 2023 r.

ncbr.gov.pl

Projekty Aplikacyjne
wyselekcjonowanie najwyższej jakości projektów
mających znaczący wpływ na rozwój

gospodarczy Polski oraz poszczególnych
regionów
znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych
rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju
przedsiębiorstw oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej

ncbr.gov.pl

Projekty Aplikacyjne
3 edycje konkursu
456 wniosków o dofinansowanie
76 projektów wyłonionych do dofinansowania
wartość przyznanego dofinansowania: 376 389 035,04 PLN
całkowita wartość projektów:483 996 555,29 PLN

ncbr.gov.pl

Projekty Aplikacyjne

200
mld PLN

kwota przeznaczona na wsparcie
konsorcjów w 2018 r. w ramach
Projektów Aplikacyjnych

Projekty Aplikacyjne
harmonogram konkursu

16 kwietnia
2018 r.

I runda

II runda

90 dni

16 maja –
II runda
od 17
14 czerwca
kwietnia do 15
maja ( do godz.
16.00)

15 czerwca –
16 lipca

po zamknięciu
rundy

4

2

2

3

ogłoszenie
konkursu

nabór
wniosków

nabór
wniosków

ogłoszenie
wyników

ncbr.gov.pl

Projekty Aplikacyjne
kto może aplikować?

KONSORCJUM: minimum jedna jednostka naukowa i
jeden przedsiębiorca
lider to jednostka naukowa lub przedsiębiorca
minimum 30% udziału kosztów
przedsiębiorcy w kosztach projektu
do 5 podmiotów

ncbr.gov.pl

Projekty Aplikacyjne
ważne kwoty

200
tys. euro

2 - 10
mln PLN

PP – max. dofinansowanie
(pomoc de minimis)

wartość
projektu

2
mln euro

PP – max. dofinansowanie
(usługi doradcze dla MŚP)

PP – prace przedwdrożeniowe

Projekty Aplikacyjne
projekt

Krajowa Inteligentna Specjalizacja
brak zakresu tematycznego
okres realizacji projektu do 3 lat
realizacja projektu do
31 grudnia 2023 r.

ncbr.gov.pl

RANB i Projekty Aplikacyjne – dodatkowe
informacje

ncbr.gov.pl

Program Inteligentny Rozwój
projekt badawczo-rozwojowy

opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi
BADANIA PRZEMYSŁOWE
zdobywanie nowej wiedzy

PRACE PRZEDWDROŻENIOWE
przygotowanie do wdrożenia

WDROŻENIE
PRACE ROZWOJOWE

wprowadzenie produktu na rynek

łączenie dostępnej wiedzy

Program Inteligentny Rozwój
wdrożenie

WŁASNE PRZEDSIĘBIORSTWO
wprowadzenie do własnej działalności
przez rozpoczęcie produkcji lub
świadczenie usług

3 lata od
zakończenia
projektu

LICENCJA
udzielenie licencji na korzystanie z
przysługujących praw

SPRZEDAŻ

sprzedaż wyników
innemu przedsiębiorcy

Program Inteligentny Rozwój
miejsce realizacji projektu

poza województwem mazowieckim
osobno dla każdego z konsorcjantów
prawo do dysponowania nieruchomością
lub oddział
realizacja większości badań

ncbr.gov.pl

Program Inteligentny Rozwój
poziomy dofinansowania

BADANIA
PRACE
PRZEMYSŁOWE ROZWOJOWE
małe przedsiębiorstwo

70%

średnie przedsiębiorstwo 60%
duże przedsiębiorstwo

50%

+15% premii

45%

za spełnienie 1-go z
warunków:

35%

 efektywna
współpraca

25%

 szerokie
rozpowszechnianie
wyników badań

jednostki naukowe – do 100% kosztów kwalifikowanych

ncbr.gov.pl

Program Inteligentny Rozwój
poziomy dofinansowania

PRACE PRZEDWDROŻENIOWE
de minimis
małe przedsiębiorstwo

doradztwo

90%

50%

średnie przedsiębiorstwo 90%

50%

duże przedsiębiorstwo

90%

do 20% kosztów

-

 de minimis:
np. certyfikacja,
badania rynku
 doradztwo:
usługi doradcze dla
MŚP świadczone przez
konsultantów

ncbr.gov.pl

Program Inteligentny Rozwój
prawa majątkowe

prawa majątkowe do wyników badań przysługują
konsorcjantom w proporcji odpowiadającej faktycznemu
ich udziałowi w całkowitej kwocie projektu

przekazanie posiadanych praw majątkowych do
pomiędzy konsorcjantami następuje za
wynagrodzeniem odpowiadającym wartości
rynkowej tych praw

ncbr.gov.pl

Program Inteligentny Rozwój
nowy system oceny oraz zmiana kryteriów

MOŻLIWOŚĆ POPRAWY WNIOSKU – w określonych przypadkach możliwość
uzupełnienia zawartości merytorycznej wniosku w trakcie trwania oceny
MOŻLIWOŚĆ ODNIESIENIA SIĘ DO PYTAŃ EKSPERTÓW - panel z ekspertami
w siedzibie NCBR trwający aż 120 minut
INFORMACJA O WSTĘPNEJ OCENIE WNIOSKU OD RAZU PANELU – po
panelu opinia dotycząca wniosku widoczna w systemie informatycznym
NOWE KRYTERIA OCENY – (1) kryterium kwalifikowalności i
adekwatności wydatków, (2) dwa odrębne kryteria punktowane
dotyczące zespołu i zasobów

Program Inteligentny Rozwój
na co zwrócić uwagę przy składaniu wniosku

prawidłowy wzór oświadczenia IT – prawidłowy jest wzór podany na
stronie NCBR
prawidłowe uzupełnienie oświadczenia IT, np. podpis osoby upoważnionej,
właściwe skreślenia, prawidłowy tytuł projektu, prawidłowy skład
konsorcjum, właściwa data
właściwe pełnomocnictwa do reprezentacji Wnioskodawcy lub
pełnomocnictwa podpisane przez osoby uprawnione
uwzględnienie we wniosku właściwych informacji, np. numer REGON w
miejscu REGON, prawidłowy adres
prawidłowy plik z formularzem PNT-01

ncbr.gov.pl

Program Inteligentny Rozwój
panel
w siedzibie NCBR, ok. 2 godzin
przedstawiciele Wnioskodawcy (max 5), eksperci (min. 3) i pracownicy NCBR

rozmowa o elementach wniosku do poprawy, uzupełnień merytorycznych

możliwość przedstawienia wyjaśnień dotyczących wątpliwości ekspertów

zaproszenie na panel – co najmniej 5 dni kalendarzowych przed panelem
rejestracja dźwiękowa spotkania

ncbr.gov.pl

Program Inteligentny Rozwój
czynniki sukcesu projektu

realizacja
założonych działań

opłacalność
wdrożenia

nowość
rezultatów

zaplanowanie prac
B+R

zapotrzebowanie
rynkowe

innowacja produktowa
lub procesowa

zdefiniowanie
ryzyka

wielkość rynku oraz
konkurencja

nowość w skali kraju
lub świata

zdefiniowane
mierzalnych kamieni
milowych

forma wdrożenia
korzyści z
wdrożenia

Program Inteligentny Rozwój
czynniki sukcesu projektu

własność
intelektualna
uregulowane
prawa własności do
wyników projektu
efektywny sposób
ochrony wyników

kadra i
zasoby
doświadczony
zespół
odpowiednie
zasoby techniczne

wskaźniki
realne wartości
wskaźniki związane
w celem projektu

Program Inteligentny Rozwój
konkursy w 2018 r.

Projekty Aplikacyjne
200 mln PLN
16 maja – 16 lipca 2018 r. (do godz. 16:00)

Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze
200 mln PLN
15 marca – 15 maja 2018 r. (do godz. 16:00)

NCBR

główne źródło informacji –
strona NCBR
ncbr.gov.pl/funduszeeuropejskie/poir/aktualne-nabory

ncbr.gov.pl

NCBR
dane kontaktowe

DZIAŁ ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI - sekcja programów horyzontalnych
Konkurs 4.1.2 RANB
w zakresie ogólnym na adres: ranb@ncbr.gov.pl
w zakresie finansowym na adres: ranb-finanse@ncbr.gov.pl
Konkurs 4.1.4 Projekty aplikacyjne
w zakresie ogólnym na adres: aplikacyjne@ncbr.gov.pl
w zakresie finansowym na adres: aplikacyjne-finanse@ncbr.gov.pl

ncbr.gov.pl

DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ
Joanna Makocka
Dział Komunikacji i Promocji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
ncbr.gov.pl
Obserwuj nas:

