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Działanie 
 
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace 
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „szybka ścieżka”.  

 
Cel działania  
 
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). 
Projekty muszą wpisywać się zakresem tematycznym w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. 
 
Badania przemysłowe - oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu 
zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub 
usług lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. 
Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować 
budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego 
istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a 
zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;  
Eksperymentalne prace rozwojowe - oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i 
wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu 
oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych 
produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu 
pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. 
Prace rozwojowe - mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie 
projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub 
usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których 
głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których 
ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie 
prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w 
przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do 
wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie 
do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i 
okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów 
wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń. 
 
W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty, które przed rozpoczęciem 
realizacji cechuje co najmniej II poziom gotowości technologicznej TRL tj. „określono koncepcję 
technologii lub jej przyszłe zastosowanie". 

 
W przypadku projektów informatycznych, w których część badawcza wiąże się z 
przeprowadzeniem prac B+R w zakresie oprogramowania komputerowego, należy uwzględnić listę 
czynności, które nie są pracami B+R: 

 tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod 
i istniejących narzędzi informatycznych; 

 obsługa istniejących systemów; 

 konwersja oraz/lub tłumaczenie języków komputerowych; 

 dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w programach użytkowych; 

 usuwanie błędów z systemów (debugging); 
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 adaptacja istniejącego oprogramowania; 

 przygotowywanie dokumentacji dla użytkownika 

 
Warunki dodatkowe 
 
Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do 
wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:  

 wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej 
Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych 
wyników projektu; 

 udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących 
Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej 
przez innego przedsiębiorcę; 

 sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu 
wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że 
za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia 
wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży). 

 
Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia wniosku o płatność końcową w 
przypadku, gdy w trakcie realizacji Projektu okaże się, że dalsze prace badawcze nie doprowadzą 
do osiągnięcia zakładanych wyników, bądź gdy po zakończeniu prac badawczych wdrożenie okaże 
się bezcelowe z ekonomicznego punktu widzenia. Beneficjent realizujący Projekt nie jest 
zobowiązany do kontynuowania prac badawczych, bądź do wdrożenia wyników prac badawczych, 
gdy analiza dokumentów potwierdzi bezcelowość dalszego realizowania Projektu mając na uwadze 
wystąpienie okoliczności niezależnych od beneficjenta przy zachowaniu przez niego należytej 
staranności oraz postępowaniu zgodnie z Umową przy realizacji Projektu. W sytuacji, o której 
mowa Projekt uznaje się za zakończony, a beneficjent otrzyma dofinansowanie proporcjonalne do 
zakresu zrealizowanych prac badawczych z zachowaniem reguły, zgodnie z którą kwota 
dofinansowania obliczana jest na podstawie faktycznie poniesionych przez beneficjenta kosztów 
kwalifikujących się do objęcia wsparciem, wykazanych we wniosku o płatność i zatwierdzonych 
przez Instytucję Pośredniczącą, z uwzględnieniem poziomów intensywności wsparcia oraz 
maksymalnych wysokości dofinansowania. 

 
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 000000PLN. 
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.: 

o 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 

o 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.  
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Intensywność wsparcia 

Poziom wsparcia określony w poniższej tabeli może ulec zwiększeniu o 15 % (ale nie więcej niż 80% 
poziomu dofinansowania) w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu. 
 

 
Wsparcie 

 
Firmy mikro, małe 

 
Firmy średnie 

 
Duże 

Badania 
przemysłowe 

 
70% 

 
60% 

 
50% 

Prace rozwojowe 
 

 
45% 

 
35% 

 
25% 

 

Przez szerokie rozpowszechnianie należy rozumieć: 

 zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co 
najmniej jednej o randze ogólnokrajowej lub  

 opublikowane w co najmniej dwóch czasopismach naukowych lub technicznych z listy 
czasopism opracowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w części A 
wykazu – wykaz czasopism) lub bazach danych zapewniających swobodny dostęp do 
uzyskanych wyników Projektu (surowych danych badawczych) lub 

 w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub 
oprogramowania z licencją otwartego dostępu. 
 

Beneficjenci   
 
Nabór od 4 maja 2015 roku. 

 Firma musi zawierać się w sektorze mikro, mali lub średni przedsiębiorcy  
o Dane do rozpoznania firmy z tego sektora (musza być spełnione łącznie): 

 liczba zatrudnionych w firmie pracowników mniejsza niż 250 osób, 
 suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec roku obrotowego mniejsza 

niż 43 mln euro, 
 przychód  przedsiębiorstwa mniejszy niż 50 mln euro, 
 w przypadku gdy firma jest oddziałem dużego międzynarodowego 

przedsiębiorstwa czy „firma matka” ma  mniej niż 25  % udziałów w 
przedsiębiorstwie,  

 Firma musi prowadzić działalność gospodarczą i posiadać siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osoba fizyczną – miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

 Szczegółowa kwalifikacja przedsiębiorstw ze względu na wielkość: 
 

Kategoria 
przedsiębiorstwa 

Liczba zatrudnionych 
osób 

Roczny obrót Całkowity bilans 
roczny 

Mikro < 10 ≤ 2 mln euro lub ≤ 2 mln euro 

Małe < 50 ≤ 10 mln euro lub ≤ 10 mln euro 

Średnie < 250 ≤ 50 mln euro lub ≤ 43 mln euro 
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Nabór od IV kwartał 2015 roku: 
 
Duże przedsiębiorstwa 

 
Koszty kwalifikowane 

 wynagrodzenia brutto wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, 

 pokrycie kosztów amortyzacji, wynajmu bądź odpłatnego używania sprzętu i aparatury w 
zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu badawczego, 

 pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres, w jakim są 
wykorzystywane na potrzeby projektu badawczego objętego wsparciem, 

 nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, 
nieopatentowanej wiedzy technicznej, 

 zakup badań, usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na 
potrzeby związane z realizacją projektu badawczego, 

 zakup niezbędnego oprogramowania, 

 pokrycie kosztów operacyjnych, w tym kosztów materiałów, środków eksploatacyjnych i 
podobnych produktów, 

 pokrycie kosztów ogólnych, ponoszonych bezpośrednio w wyniku realizacji projektu 
badawczego, do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem. 

 
Krajowa inteligencja specjalizacja - szczegóły załącznik dodatkowy 
 

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO  
 
1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne  
2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej  
3. Wytwarzanie produktów leczniczych  
 
BIOGOSPODARKA ROLNO - SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA  
 
4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno - spożywczego i leśno-drzewnego  
5. Zdrowa żywność(o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji)  
6. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska  
 
ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA  
 
7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i 
dystrybucji energii  
8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo  
9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku  
 
SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI  
 
10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych 
oraz wytwarzanie ich substytutów  
11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie 
materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)  
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12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie  
 
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM) 
 
13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym  
nanoprocesy i nanoprodukty  
14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe  
15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne  
16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących  
17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych  
18. Optoelektroniczne systemy i materiały 

 

Kontakt 

 

 

Daniel Cisek 

Właściciel 

Tel: (+48)698073745 

Mail: daniel.cisek@constrade.pl 


