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• Beneficjenci: 

– przedsiębiorcy

– konsorcja przedsiębiorstw

• Typy projektów:

– badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe wpisujące się w zakres

tematyczny naboru

• Forma wsparcia: dotacja

• Nabór wniosków: 5 października 2016 r. ̶ 21 listopada 2016 r.

• Budżet: 250 mln PLN

• Instytucja udzielająca wsparcia: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

INNOMOTO - FAKTY
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INNOMOTO – ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

Innowacyjne technologie 
produkcji, regeneracji, 
odzysku i recyklingu 

•Udoskonalone lub nowe
linie technologiczne i

technologie:

• produkcji pojazdów i
części motoryzacyjnych

• regeneracji
komponentów i części
motoryzacyjnych

• materiałów i warstw
wierzchnich

• poprawiające właściwości
wytrzymałościowe
materiałów oraz
technologie łączenia
materiałów

• odzysku, recyklingu i
utylizacji

• ograniczenia
negatywnego wpływu
procesów produkcyjnych
na środowisko

Innowacyjne pojazdy i 
napędy 

• Pojazdy:

• osobowe

• ciężarowe,

• specjalne,

• autobusy i pozostałe

• Nadwozia

• Naczepy i przyczepy

• Zabudowy

• Napędy alternatywne
oraz związana z nimi
infrastruktura

• Napędy spalinowe

Innowacyjne części, 
komponenty i systemy do 
zastosowania w pojazdach 

• Materiały metalowe

• Materiały polimerowe i
kompozytowe

• Pokrycia i powłoki

• Materiały na elementy
cierne

• Materiały pędne, oleje i
smary

• Układy wymiany ciepła

• Układy oświetlenia oraz
układy poprawiające
widoczność

• Systemy bezpieczeństwa

• Układy zawieszenia,
przeniesienia napędu,
kierownicze i hamulcowe

• Układy elektryczne i
elektroniczne

• Pozostałe innowacyjne
części, elementy oraz
podzespoły

• Elementy wyposażenia
wnętrza

• Układy wydechowe
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• Intensywność wsparcia*:

– badania przemysłowe:

o do 70% kosztów kwalifikowanych dla małych przedsiębiorstw

o do 60% kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw

o do 50% kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw

– prace rozwojowe:

o do 45% kosztów kwalifikowanych dla małych przedsiębiorstw

o do 35% kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw

o do 25% kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw

• Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 1 mln PLN

• Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 20 mln PLN

* możliwość zwiększenia intensywności wsparcia badań przemysłowych i prac

rozwojowych o 15 p.p jeżeli projekt przewiduje szerokie rozpowszechnianie

wyników badań lub skuteczną współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami

INNOMOTO – INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA



BADANIA PRZEMYSŁOWE vs PRACE ROZWOJOWE 8

BP PR

Badania 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.

Obejmują one tworzenie elementów składowych systemów

złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w

środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu

symulującego istniejące systemy.

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.

2 3 4 5 6 7 8 9

Poziomy gotowości technologicznej

Określono koncepcję technologii lub

jej przyszłe zastosowanie. Oznacza to

rozpoczęcie procesu poszukiwania

potencjalnego zastosowania technologii.

Dokonano demonstracji prototypu /

modelu systemu albo podsystemu

technologii w warunkach zbliżonych do

rzeczywistych (symulowanych warunkach

operacyjnych).

Dokonano demonstracji prototypu

technologii w warunkach

operacyjnych.

Sprawdzenie technologii w warunkach

rzeczywistych. Wskazuje to, że

demonstrowana technologia jest już w

ostatecznej formie i może zostać

zastosowana w docelowym systemie.

Dotyczy to m.in. wykorzystania

opracowanych systemów w warunkach

rzeczywistych.



BADANIA PRZEMYSŁOWE vs PRACE ROZWOJOWE
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Perowskit 

nadrukowany 

metodą ink-jet na 

elastyczną folię

Pierwszy, działający prototyp 

modułu na bazie perowskitów, 

zasilający urządzenia typu 

smartfon.

BP PR

PR

PR



STATUS WIELKOŚCIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA
10

KROK  
1

Analiza wielkości 

zatrudnienia

KROK  
2

Analiza finansów 

przedsiębiorstwa

< 10

< 50

< 250

> 250

obrót ≤ 10 mln EUR 
lub

suma bilansowa ≤  10 mln EUR

obrót ≤ 2 mln EUR 
lub

suma bilansowa ≤  2 mln EUR

obrót ≤ 50 mln EUR 
lub

suma bilansowa ≤  43 mln EUR

obrót > 50 mln EUR 
lub

suma bilansowa >  43 mln EUR

Należy uwzględnić powiązania kapitałowe i osobowe

MIKRO

MAŁE

ŚREDNIE

DUŻE
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• Koszty kwalifikowane:

– koszty wynagrodzeń (W)

– koszty podwykonawstwa (E)

– pozostałe koszty bezpośrednie (Op)

– koszty pośrednie obliczane są jako ryczałt w wysokości do 17% sumy kosztów

wynagrodzeń i pozostałych kosztów bezpośrednich (O)

INNOMOTO – KOSZTY KWALIFIKOWANE
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INNOMOTO – KOSZTY WYNAGRODZEŃ

 kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy prowadzeniu prac B+R

(pracowników badawczych, pracowników technicznych, pozostałych pracowników pomocniczych oraz

brokerów technologii) w części w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją

projektu objętego dofinansowaniem

 możliwość rozliczenia kosztów w ramach dwóch rodzajów umów:

umowy o pracę (lista płac, oddelegowanie bądź karta czasu pracy)

umowy zlecenie z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej (rachunek, wykaz

obowiązków w ramach projektu, protokół odbioru)

 w przypadku umów cywilnoprawnych konieczne jest przeprowadzenie konkurencyjnej procedury

wyboru zleceniobiorcy, zgodnie z „zasadą konkurencyjności”

 łączne zaangażowanie zawodowe pracowników projektowych w realizację wszystkich projektów

finansowanych z funduszy strukturalnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków

własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie
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INNOMOTO – KOSZTY PODWYKONAWSTWA

 koszty podwykonawstwa obejmują zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu,

które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta oraz koszty

zasobów udostępnionych przez strony trzecie

 w ramach kategorii należy również rozliczać wszystkie umowy o dzieło (oraz pozostałe umowy

cywilnoprawne z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą)

 podwykonawstwo prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu

instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej, które podlegają ocenie

jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej i otrzymały co najmniej ocenę B

 zlecenie wykonania części merytorycznej projektu innym podmiotom niż wymienione powyżej

możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody NCBiR (nie dotyczy umów o dzieło zawartych z

osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej)

 łączna kwota wydatków kwalifikowanych w projekcie w ramach kat. E nie może przekroczyć 60%

całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu (w przypadku projektu realizowanego samodzielnie) lub

50% (w przypadku projektu konsorcjalnego)

 do wszystkich kosztów w ramach przedmiotowej kategorii należy stosować „zasady konkurencyjności”

 koszty podwykonawstwa (kat. E) są wyłączone z podstawy naliczania ryczałtu kosztów pośrednich

projektu (kat. O)
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INNOMOTO – KOSZTY OPERACYJNE

W ramach kategorii kosztowej określono trzy zasadnicze podkategorie kosztów

kwalifikowanych:

A. koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych* (patenty,

licencje, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna, ekspertyzy, analizy, raporty badawcze) -

amortyzacja / odpłatne korzystanie [leasing, wynajem, płaty licencyjne]

B. koszty budynków i gruntów (dzierżawa, użytkowanie wieczyste, amortyzacja) – do 10%

kosztów kwalifikowanych projektu

C. pozostałe koszty operacyjne (m.in. materiały [surowce, odczynniki, półprodukty], drobny sprzęt

laboratoryjny (jednorazowo amortyzowany), koszt utrzymania linii technologicznych / instalacji

doświadczalnych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, elementy służące do budowy i na stałe

zainstalowane w prototypie / instalacji pilotażowej, koszty promocji projektu (publikacje, strona

internetowa projektu – do 1% kosztów kwalifikowanych), koszt audytu projektu itp.)

 do wszystkich kosztów w ramach przedmiotowej kategorii należy stosować „zasady

konkurencyjności”

* nabytych wyłącznie od uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi 

PAN lub innej jednostce naukowej, które podlegają ocenie jakości działalności naukowej lub 

badawczo-rozwojowej i otrzymały co najmniej ocenę B
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INNOMOTO – KOSZTY POŚREDNIE

Koszty wynajmu lub utrzymania budynków, w tym: 
a) koszty wynajmu, czynszu lub amortyzacji budynków oraz koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu

b) koszty mediów (opłaty za energię elektryczną, gazową, wodę itp.); 

c) koszty sprzątania oraz ochrony pomieszczeń; 

d) koszty ubezpieczeń majątkowych; 

e) koszty utylizacji odpadów; 

f) koszty okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń. 

Koszty administracyjne, w tym: 
a) opłaty skarbowe, opłaty notarialne; 

b) koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich a także usług bankowych, księgowych, prawnych itp.;

c) koszty materiałów biurowych. 

Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia: 
a) koszty personelu zarządzającego projektem; 

b) koszty personelu obsługowego (np. obsługa kadrowa, finansowa, księgowa, administracyjna). 

Koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu. 

 Koszty pośrednie są rozliczane metodą ryczałtową, jako procent od kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów

podwykonawstwa (kategorii E), zgodnie ze wzorem:

O = (W + Op) * max 17% 

 Koszty rozliczone metodą ryczałtową są traktowane jako wydatki poniesione - w ramach projektu beneficjent nie ma

obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych w celu potwierdzenia poniesienia wydatków, które zostały

rozliczone jako koszty pośrednie.

 Koszty rozliczane metodą ryczałtową w ramach kat. O nie mogą zostać wykazane w ramach kosztów bezpośrednich

projektu (w kategoriach W, E i Op).



TRYB OCENY WNIOSKÓW

16



ZASADY DOKONYWANIA OCENY 17

• Ogólne zasady oceny:

– przeprowadzana przez komisję oceny projektów, składającą się z ekspertów

zewnętrznych oraz pracowników NCBiR

– dokonywana w oparciu o kryteriach oceny projektów na podstawie informacji zawartych

we wniosku o dofinansowanie oraz ewentualnych wyjaśnień udzielonych przez

Wnioskodawcę

OCENA FORMALNA

OCENA 

MERYTORYCZNA

Dokonywana w systemie „zero-jedynkowym”, w oparciu o kryteria formalne

Przeprowadzana przez pracowników NCBiR

Zakładająca możliwość jednokrotnej poprawy / uzupełnień braków formalnych

oraz oczywistych omyłek (7 dni)

Przeprowadzana przez min. 3 ekspertów zewnętrznych podczas prepanelu

(tryb obiegowy) i panelu, zgodnie z katalogiem kryteriów merytorycznych

Ocena dokonana w ramach prepanelu nie stanowi ostatecznej oceny projektu

i nie jest wiążąca dla panelu

Elementem oceny przeprowadzanej przez panel ekspertów jest spotkanie z

Wnioskodawcą (30 minutowa prezentacja projektu)
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INNOMOTO – KLUCZOWE KRYTERIA

OCENA MERYTORYCZNA
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OCENA NAUKOWO - TECHNOLOGICZNA OCENA GOSPODARCZO - BIZNESOWA

– projekt obejmuje badania przemysłowe i prace

rozwojowe albo prace rozwojowe i dotyczy

innowacji produktowej lub procesowej

– projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną

Specjalizację

– zgodność z zakresem tematycznym konkursu

– zaplanowane prace B+R są adekwatne i

niezbędne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka

z nimi związane zostały zdefiniowane (0-5 pkt /

wymagane minimum: 3 pkt)

– zespół badawczy oraz zasoby techniczne

wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację

zaplanowanych w projekcie prac B+R (0-5 pkt / 3

pkt)

– własność intelektualna nie stanowi bariery dla

wdrożenia rezultatów projektu

– kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w

projekcie umożliwia jego prawidłową realizację

– nowość rezultatów projektu, co najmniej na skalę

polskiego rynku (0-5 pkt / 3 pkt)

– zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność

wdrożenia (0-5 pkt / 3 pkt)

– wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na

terenie RP (0 lub 3 pkt / 0 pkt)

23 
pkt

15 
pkt

Maksymalna ocena w ramach 

konkursu

Minimalna ocena umożlwiająca 

uzyskanie dofinansowania



NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
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OBOWIĄZEK WDROŻENIA 20

• 3 równoważne formy wdrożenia / komercjalizacji:

– Wprowadzenie wyników do własnej

działalności gospodarczej Wnioskodawcy

(Lidera konsorcjum lub Konsorcjanta) poprzez

rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na

bazie uzyskanych wyników projektu

– Udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na

korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy /

Konsorcjantom praw do wyników prac B+R w

działalności gospodarczej prowadzonej przez

innego przedsiębiorcę (spoza konsorcjum)

– Sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do

wyników prac B+R w celu wprowadzenia ich do

działalności gospodarczej innego

przedsiębiorcy (spoza konsorcjum), z

zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac

B+R nie uznaje się zbycia w celu dalszej

odsprzedaży.

35%

25%

35% 50%

35%

50%



DOCHÓD W PROJEKCIE

Regulacje dotyczące konieczności określenia dochodu w projekcie dotyczą wyłącznie:

– projektów, których koszty kwalifikowane przekraczają 1 mln EUR

– realizowanych przez dużych przedsiębiorców

21

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami określenie potencjalnego dochodu projektu odbywa się przy 

zastosowaniu zryczałtowanej stawki dochodu wynoszącej dla projektów w sektorze B+R+I 20%.

W konsekwencji:

– maksymalny średni poziom dofinansowania w projekcie dla dużych przedsiębiorstw

może wynosić 68% (64% dla projektów realizowanych w woj. mazowieckim),

– zastosowanie zryczałtowanej stawki dochodu oznacza zwolnienie beneficjentów z

obowiązku monitorowania i zwrotu rzeczywistego dochodu wygenerowanego w

trakcie realizacji projektu w okresie 3 lat od jego zakończenia oraz nie ma wpływu na

otrzymane przez nich dofinansowanie.



PROCEDURY ZAKUPOWE

• beneficjent jest zobowiązany do ponoszenia większości wydatków kwalifikowanych w ramach

projektu w trybie zgodnym z „zasadą konkurencyjności”

• zakres jej stosowania oraz stopień złożoności procedury uzależniony jest od szacunkowej

wartości zamówienia (rozpoczynającej każdorazowo proces zakupowy)

• kluczowymi elementami całej procedury jest odpowiedni opis przedmiotu zamówienia,

zachowanie terminów trwania postępowania oraz określenie niedyskryminacyjnych

warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert. Postępowanie ofertowe musi być

również w odpowiedni sposób upublicznione i udokumentowane

• co do zasady obowiązujące przepisy zakazują zakupu dostaw i usług od podmiotów

powiązanych z Beneficjentem osobowo lub kapitałowo (wyjątki dopuszczalne w wyjątkowych

sytuacjach, za zgodą NCBiR)

• dla zamówień o istotnej wartości (> 209 tys. EUR) istnieje dodatkowy obowiązek

upowszechniania zapytania ofertowego w Dzienniku Urzędowym UE (40 dni)

22

Nieprawidłowa realizacja procedur zakupowych powoduje, że 

dany wydatek może zostać uznany za niekwalifikowany



UMOWA KONSORCJUM

• Załącznikiem obligatoryjnym do wniosku o dofinansowanie w przypadku projektów realizowanych 

w ramach konsorcjów przemysłowych jest umowa konsorcjalna

• Powinna ona zawierać co najmniej takie elementy* jak:

wskazanie Lidera konsorcjum oraz jego upoważnień

określenie sposobu współdziałania Stron i zarządzania realizacją projektu

obowiązki poszczególnych członków konsorcjum

upoważnienie po ponoszenia wydatków kwalifikowanych przez poszczególnych konsorcjantów

zasady rozliczeń pomiędzy konsorcjantami

zasady wdrożenia wyników prac B+R

zasady podziału praw majątkowych do wyników projektu bądź praw dostępu do rezultatów projektu,

odzwierciedlające faktyczny udział w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowanych

zasady przenoszenia pomiędzy konsorcjantami praw majątkowych do wyników prac B+R będących

efektem projektu

zobowiązanie do zaangażowania własnych środków finansowych w realizację projektu (wkład własny)

23

* pełen zakres umowy konsorcjum określa Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu



PRZEDSIĘBIORSTWO W TRUDNEJ SYTUACJI

Przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji nie kwalifikują się do otrzymania pomocy publicznej innej niż

pomoc na ratowanie i restrukturyzację (niezależnie czy ten zapis został wskazany wprost w

kryteriach konkursu).

Terminy badania:

• dzień przyznania pomocy (weryfikowane w oparciu o dokumenty do umowy o dofinansowanie)

• dzień złożenia wniosku o dofinansowanie (jeżeli wynika z dokumentacji konkursowej)

Okres badania:

• Ostatni zamknięty rok obrotowy

• Jeżeli ze sprawozdania okresowego (np. śródrocznego) wynika spełnienie przesłanek trudnej

sytuacji wciąż mogą istnieć podstawy do odrzucenia projektu

Źródła danych:

• Dokumenty finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) – jeśli brak dokumentów finansowych,

wiarygodne dane z systemu księgowego spółki;

• Inne dokumenty – KRS, oświadczenia zarządu spółki.

O czym należy pamiętać
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Przedsiębiorstwo jest w trudnej sytuacji jeśli przynajmniej jedno z kryteriów jest 

spełnione (Art. 2 pkt 18 GBER):

Przesłanka:
Zakres 

stosowania

lit. a
Utracono ponad połowę kapitału subskrybowanego

(dla spółki akcyjnej, spółki z o.o., spółki komandytowo-akcyjnej)
Duże podmioty 

oraz MŚP 

istniejące dłużej 

niż 3 latalit. b
Utracono ponad połowę kapitału

(dla spółki jawnej, spółki komandytowej)

lit. c
Spełnione są kryteria ujęte w krajowym prawie upadłościowym

(art. 11 Ustawy prawo upadłościowe – nowelizacja od stycznia 2016)

Wszystkie 

podmioty

lit. d
Przedsiębiorstwo otrzymało pomoc na ratowanie i 

restrukturyzację i jej nie rozliczyło

Wszystkie 

podmioty

lit. e

Dla dwóch ostatnich lat spełnione są łącznie następujące warunki:

• stosunek kapitału obcego do kapitału własnego tego 

przedsiębiorstwa przekracza 7,5 oraz,

• wskaźnik  relacji  pokrycia  odsetek  do  EBITDA  tego  

przedsiębiorstwa  wynosi  poniżej  1,0.

Duże  podmioty

PRZEDSIĘBIORSTWO W TRUDNEJ SYTUACJI 25



ZAKRES WNIOSKU O 

DOFINANSOWANIE
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ZAKRES WNIOSKU

1) Podstawowe informacje o projekcie (PL/ENG)

2) Informacje o Wnioskodawcy / Konsorcjantach (PL)

3) Cel projektu oraz uzasadnienie potrzeby jego realizacji (ENG) -

zapotrzebowanie rynkowe, nowość rezultatów projektu (do 10 str.

A4), opis cech i funkcjonalności opracowanego rozwiązania,

sposób wdrożenia, kwestie praw własności intelektualnej,

opłacalność wdrożenia

4) Opis prac B+R - max. 10 etapów (ENG)

5) Opis Wnioskodawcy oraz Konsorcjantów oraz posiadanych

przez nich zasobów niezbędnych do realizacji projektu (ENG)

6) Część finansowa – kosztorys (ENG)

7) Wskaźniki realizacji projektu (ENG)

8) Oświadczenia (PL)

27

Zasadnicza część 

opisowa wniosku to 

ok. 90 tys. znaków 

(ok. 50 stron A4)



KLUCZOWE ZAŁĄCZNIKI 28

Wnioskodawca Konsorcjanci

Skan umowy konsorcjum 

(dotyczy wyłącznie projektów realizowanych w ramach konsorcjum przedsiębiorstw)
✓

Opis nowości rezultatów projektu (element wniosku) ✓

Wykres Gantta ✓

Analiza opłacalności wdrożenia (xls) 

o ile projekt nie wykazuje opłacalności w okresie pierwszych 5 lat po zakończeniu prac B+R
✓

Sytuacja finansowa przedsiębiorcy (xls + pdf) ✓ ✓

Oświadczenia potwierdzające zawarcie umów warunkowych z członkami kluczowego 

zespołu badawczego / zarządzającego 

(w przypadku gdy nie są pracownikami Wnioskodawcy / Konsorcjanta)

✓ ✓

Oświadczenia potwierdzające zawarcie umów warunkowych z podwykonawcami 

(przynajmniej w zakresie etapu zakończonego pierwszym kamieniem milowym)
✓ ✓

Pełnomocnictwa

(jeśli umocowanie osoby nie wynika z KRS lub przepisów powszechnie obowiązujących)
✓ ✓

Formularz PNT-01 za rok poprzedzający rok złożenia wniosku (jeśli dotyczy) ✓ ✓

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami realizującymi projekt w 

ramach konsorcjum
(wyłącznie przy ubieganiu się o zwiększoną intensywność pomocy w ramach „skutecznej współpracy”)

✓



ZASADY SPECYFICZNE 

PROGRAMU

29
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• Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat.

• Udział kosztów podwykonawstwa jest uzależniony od formuły realizowanego projektu i nie może

przekroczyć:

 60% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez

przedsiębiorcę

 50% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku projektu realizowanego w ramach konsorcjum

przedsiębiorstw.

• Elementem oceny merytorycznej – na stałe wpisującym się w zasady NCBiR – jest spotkanie

członków panelu ekspertów z Wnioskodawcą.

• Zasadnicza część dokumentacji aplikacyjnej musi zostać przygotowana w języku angielskim.

ZASADY SPECYFICZNE PROGRAMU



NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE 

BŁĘDY
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NAJCZĘSTSZE BŁĘDY

PRACE 
B+R

IDEA

KADRA

• Uwzględnianie w projekcie działań, które nie stanowią prac badawczo-rozwojowych

dopuszczonych do finansowania w konkursie

• Niewłaściwa klasyfikacja etapów badawczych do odpowiedniego rodzaju prac B+R

• Nieprecyzyjny i zbyt mało szczegółowy opis problemu technologicznego

• Niewystarczające zasoby osobowe do realizacji przedsięwzięcia określonej skali,

nieadekwatne do zakresu projektu doświadczenie i kompetencje członków zespołu

badawczego

• Brak posiadania dokumentacji potwierdzającej posiadanie wszystkich kluczowych

zasobów osobowych niezbędnych do realizacji projektu (personelu B+R oraz kadry

zarządzającej).

• Zbyt niski poziom nowości rezultatów projektu (innowacja w skali przedsiębiorstwa)

• Nierealistyczne założenia dotyczące zapotrzebowania rynkowego oraz analizy

opłacalności przedsięwzięcia (w odniesieniu do zidentyfikowanego potencjału rynkowego)

• Nie odnoszenie się w treści wniosku do informacji / faktów dostępnych w domenie

publicznej
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NAJCZĘSTSZE BŁĘDY

SPÓŁKA

KOSZTY

IP

• Aplikowanie o wsparcie przez podmioty znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej (w

rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa)

• Niewłaściwa klasyfikacja kosztów, uwzględnianie w budżecie projektu pozycji spoza katalogu

kosztów kwalifikowanych

• Brak pogłębionej analizy stanu techniki, w kontekście braku barier do wdrożenia rezultatów

projektu na poziomie praw własności intelektualnej



Adres biura

ul. Grzybowska 5A
(Grzybowska Park)
00-132 Warszawa

Łukasz Kościjańczuk

Manager

lukasz.koscijanczuk@taxand.pl

tel. (22) 324 59 67

kom. 696 067 193

Piotr Gadzinowski

Manager

piotr.gadzinowski@taxand.pl

tel. (22) 324 59 14

kom. 696 009 997

Bogusława Mazurek

Business Development Director

boguslawa.mazurek@taxand.pl

tel. (22) 324 59 33

kom. 602 186 586

Magdalena Kosewska-Kwaśny

Partner

magdalena.kosewska@taxand.pl

tel. (22) 324 59 24

kom. 602 186 386

Q/A



taxand.pl | podatkiwbiznesie.pl | dotacjenainnowacje.taxand.pl 

cenytransferowe.taxand.pl | cfc.taxand.pl 

Crido Taxand Sp. z o.o. | ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa | 

Tel.: +48 22 324 59 00 | E-mail: crido@taxand.pl

https://www.linkedin.com/company/crido-taxand
https://www.linkedin.com/company/crido-taxand
https://www.facebook.com/pages/Crido-Taxand-Kariera/833131663424567?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Crido-Taxand-Kariera/833131663424567?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCw8kN1j3bOmrNdVnCQCAdtw
https://www.youtube.com/channel/UCw8kN1j3bOmrNdVnCQCAdtw

