Możliwości finansowania
innowacyjnych projektów przez NCBR

MISJA NCBR

Wsparcie polskich jednostek naukowych
oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności
do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań
opartych na wynikach badań naukowych
w celu nadania impulsu rozwojowego
gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa.

NCBR.gov.pl

PROGRAMY NCBR

NCBR.gov.pl

• Programy horyzontalne wsparcia badań naukowych lub prac rozwojowych – PO IR:
szybka ścieżka, projekty aplikacyjne
•
•
•
•

Programy strategiczne
Regionalne Agendy Naukowo Badawcze
Programy sektorowe
Wspólne przedsięwzięcia

• Programy międzynarodowe
• Programy wsparcia rozwoju kadry naukowej (LIDER)

Źródła finansowania: Środki
budżetowe
Programy Operacyjne

NCBR.gov.pl

Plan Konkursów na rok 2017
Ogłoszenie
konkursu

„SZYBKA ŚCIEŻKA”
Poddziałanie 1.1.1 (POIR)
Badania przemysłowe
01.02 2017
i prace rozwojowe
realizowane przez
przedsiębiorstwa

08.2017






Rozpoczęcie
naboru

1.03.2017

09.2017

Działanie ma charakter horyzontalny (KIS)
badania przemysłowe lub prace rozwojowe nad
rozwiązaniami technologicznymi i produktami
służącymi rozwojowi prowadzonej
działalności gospodarczej
Odbiorcy: przedsiębiorstwa
(współpracujące z jednostkami naukowymi
w ramach podwykonawstwa)

Zamknięcie
naboru

30.06.2017

12.2017

Alokacja
[ mln zł]

1 000 - MŚP
400 - DUŻE
1 000 - MŚP
350 - DUŻE

Plan Konkursów na rok 2017
Ogłoszenie
konkursu
„SZYBKA ŚCIEŻKA”
Poddziałanie 1.1.1 (POIR)
MŚP w regionach słabiej
28.04.2017
rozwiniętych

Rozpoczęcie
naboru

1.06.2017

„SZYBKA ŚCIEŻKA”
Poddziałanie 1.1.1 (POIR)
konkurs dla MŚP
posiadających Seal of
15.05.2017 19.06.2017
Excelence

NCBR.gov.pl
Zamknięcie
naboru

31.08.2017

29.12.2017

Alokacja
[ mln zł]

1 000 - MŚP
400 - DUŻE

50 - MŚP

Plan Konkursów na rok 2017

NCBR.gov.pl

Działanie 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój






Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R,
istotnych dla rozwoju poszczególnych sektorów gospodarki
Inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw,
które występują w imieniu sektora (np. za pośrednictwem platformy
technologicznej, inicjatywy klastrowej, etc.)
o ustanowienie programu (Studium Wykonalności)
Wsparcie kierowane jest do pojedynczych przedsiębiorstw
i konsorcjów przedsiębiorstw

Pro g ra my s e k t o rowe

Plan Konkursów na rok 2017
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 do 10 marca trwa nabór Studiów Wykonalności programów sektorowych
 tryb oceny: formalna i merytoryczna (kryteria w Regulaminie)
 opinia Rady NCBR
 uproszczony dokument (max. 30 stron) w tym Agenda Badawcza

Pro g ra my s e k t o rowe

Plan Konkursów na rok 2017
4.1.2. Regionalne agendy Ogłoszenie
konkursu
naukowo-badawcze
(RANB)*
28.04.2017

NCBR.gov.pl

Rozpoczęcie
naboru

Zamknięcie
naboru

Alokacja
[ mln zł]

12.06. 2017

12.07.2017

340

 Proponowane rozwiązania muszą wpisywać się
w zakres tematyczny RANB (5 obszarów, 26 zagadnień)
 Badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie
prace rozwojowe (TLR II-IX)
 Adresat: KONSORCJA (min. jednostka naukowa lider
+ przedsiębiorstwo)
 *Harmonogram na 30.01.2017, zgłoszone propozycje
zmian: wydłużenie naboru, konkurs etapowy

NCBR.gov.pl

Plan Konkursów na rok 2017
4.1.4. Projekty
aplikacyjne*

Ogłoszenie
konkursu

Rozpoczęcie
naboru

Zamknięcie Alokacja
naboru
[ mln zł]

04.08.2017

18.09.2017

18.10.2017

 Działanie horyzontalne PO IR
 Proponowane rozwiązania muszą wpisywać się w zakres KIS
 Badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie
prace rozwojowe (TLR II-IX)
 Adresat: KONSORCJA (min. jednostka naukowa
+ przedsiębiorstwo)
 *Harmonogram na 30.01.2017, zgłoszone propozycje
zmian: wydłużenie naboru, konkurs etapowy
 Poprzednio - innowacja przełomowa

200

Plan Konkursów na rok 2017
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 Wspólne przedsięwzięcie (WP) jest mechanizmem finansowania prac
badawczo-rozwojowych, w ramach którego NCBR wspólnie
z Partnerem (publicznym lub przedsiębiorcą) wspiera realizację
Agendy Badawczej opracowanej na podstawie zaproponowanych
przez Partnera obszarów badawczych wpisujących się
w Krajowy Program Badań
lub Krajowe Inteligentne Specjalizacje
 Partner jest stroną finansującą
 Zgłoszenia do współpracy w ramach WP
przyjmowane są w trybie ciągłym

wspolne.przedsiewziecia@ncbr.gov.pl
Wspólne Przedsięwzięcia 4.1.1

Plan Konkursów na rok 2017
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Poddziałanie 4.1.1: Strategiczne programy badawcze dla gospodarki
Cel - ukierunkowanie aktywności jednostek naukowych na realizację
prac badawczo-rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi,
których potrzeba przeprowadzenia została zdefiniowana przez
konkretnych przedsiębiorców
• badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe
związane z rozwiązaniem problemu
technologicznego zgłoszonego
przez przedsiębiorcę
• typy beneficjentów: konsorcjum jednostek
naukowych lub konsorcjum z udziałem
przedsiębiorstw i jednostek naukowych

Programy S ektorowe vs. WP

NCBR.gov.pl

Program sektorowy

Wspólne Przedsięwzięcie

Wnioskodawca
Programu
Agenda Badawcza / Cele

Sektor (Izba,
Stowarzyszenie)
Zdefiniowane przez sektor

Przedsiębiorstwo

Wnioskodawcy /
Beneficjenci w
konkursach

Przedsiębiorcy / konsorcja
przedsiębiorców
(w tym podmioty definiujące
AB)
Wykonawca

Rola w projekcie B+R
Prawa własności
intelektualnej

Wykonawca projektu

Zdefiniowane przez
przedsiębiorstwo
Konsorcja naukowe
(z wyłączeniem Partnera i
podmiotów powiązanych)
Strona współfinansująca
Wykonawca projektu +
Przedsiębiorstwo (w części
w jakiej finansuje)

NCBR.gov.pl

Pr z y k ł a d y re a l i zow a nyc h p ro j e k t ów
Wydatki
kwalifikowane

Projekt

Tytuł

INNOTECHK1/IN1/138/151093/
NCBR/12

Opracowanie i wdrożenie metody ciągłego
monitorowania korozji mikrobiologicznej w
systemach geotermalnych

3 108 000,00

2 658 490,00

449 510,00

Nowe, odporne korozyjne materiały
wytworzone metodą wybuchową dla
zastosowań w instalacjach geotermalnych

1 438 909,90

1 308 934,90

129 975,00

768 000,00

768 000,00

0,00

3 872 554,00

1 535 260,00

2 337 294,00

MERA.NET/2013/01/2015

NR 09 0003 06 2009
GEKON1/O4/214087/
42/2015

Analiza możliwości zagospodarowania wód
geotermalnych Zapadliska Przedkarpackiego
do celów balneoterapeutycznych i
rekreacyjnych oraz ciepłowniczych
Nowa technologia zapobiegania kolmatacji
chłonnych otworów geotermalnych

Dofinansowanie

Wkład własny

Przemysłowe badania geologiczne i

POIG.01.04.00-06-024/11 hydrologiczne związane z wydobyciem wód
termalnych

razem

24 950 000,00 19 960 000,00 11 005 100,00
34 137 463,90 26 230 684,90 13 921 879,00

Dziękuję za uwagę

Piotr Pryciński
Z-ca Dyrektora Działu Zarzadzania Programami
p i o t r. p r y c i n s k i @ n c b r. g o v. p l

