Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Konkurs 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka
 przedsiębiorstw,
 konsorcjów przedsiębiorstw,
Dla kogo?
 konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max. 3 podmiotów, w tym min.
1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.
badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace
Na co? przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania
możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej

Nazwa

7 lutego – 22 czerwca 2020 r. (do godziny 16:00). Konkurs jest podzielony na rundy:

Termin naboru
wniosków

I.

7 lutego – 6 marca 2020 r.

II.

7 marca – 20 kwietnia 2020 r.

III.

21 kwietnia – 18 maja 2020 r.

IV.

19 maja – 22 czerwca 2020 r. (do godz. 16:00)

tylko duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja
(także z udziałem MŚP i jednostek naukowych)
tylko MŚP oraz ich konsorcja (także z udziałem
jednostek naukowych)

1 200 000 000 PLN, w tym:
I. runda – 300 000 000 PLN,
II. runda – 100 000 000 PLN,
Budżet konkursu
III. runda – 500 000 000 PLN,
IV. runda – 300 000 000 PLN.
Wartość kosztów kwalifikowalnych:
 projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 mln PLN do 50 mln euro;
 pozostałe projekty – od 2 mln PLN do 50 mln euro.
Poziom dofinansowania:
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Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
Projekt może być realizowany wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych.
Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
o dla przedsiębiorstwa: 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych;
o dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

Sposób składania
wyłącznie w systemie informatycznym (link do systemu – aktywny od 7 lutego 2020 r.)
wniosków
Termin oceny
do 90 dni od zamknięcia naboru wniosków
projektów
Dokumentacja,
link
w tym RK
 w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) –
konkurs111-finanse@ncbr.gov.pl
Kontakt
 w pozostałych sprawach – konkurs111@ncbr.gov.pl oraz tel.: 515 061 515, 518 338 512,
512 260 334
Organizator Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
konkursu ul. Nowogrodzka 47 a, 00-695 Warszawa

