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Nabór wniosków do Działania 1.4 POIG w 2012 r.  

 

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 

jako Instytucja  Pośrednicząca dla 

  

Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” 

w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 

 

działając na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  

(t. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy 

publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 

215, poz. 1411)  

 

ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów 

w ramach Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” 

 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu 

informatycznego IP  dostępnego na stronie internetowej http://62.129.249.242  

w terminie: od 16 kwietnia do 15 maja 2012 r.,  

a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie  

z postanowieniami Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu. 

 

W ramach Działania 1.4 dofinansowaniu będzie podlegać prowadzenie przez przedsiębiorców 

projektów celowych w części obejmującej badania przemysłowe lub prace rozwojowe. 

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: 

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność i 

mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Budżet i poziom dofinansowania: 

Budżet Działania 1.4 pozostający do dyspozycji NCBR na dofinansowanie projektów w trybie 

konkursowym na lata 2012-2013 wynosi: 166 892 601 EUR. 

http://62.129.249.242/


                                                               

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanej rundy 

aplikacyjnej w 2012 r. dla Działania 1.4 wynosi: 166 892 601 EUR  (694 473 491 PLN)
1
, w tym: 

a) dla przedsiębiorców posiadających status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy   -  

108 480 191 EUR (451 407 771 PLN),  

b) dla przedsiębiorców innych niż mikro-, mali i średni przedsiębiorcy  58 412 410 EUR 

(243 065 720 PLN). 

 

Poziom i wysokość wsparcia: 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych dofinansowanego projektu wynosi 3 mln PLN.   

Maksymalna kwota wsparcia na badania przemysłowe i prace rozwojowe dla jednego 

przedsiębiorcy na jeden projekt musi być niższa niż równowartość w złotych kwoty: 

– 10 mln EUR – jeżeli koszty kwalifikowalne badań przemysłowych stanowią więcej niż 

połowę całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, lub 

– 7,5 miliona EUR – w odniesieniu do pozostałych projektów. 

 

Maksymalna wartość projektu celowego (obejmującego część badawczą i część wdrożeniową) nie 

może przekroczyć 50 mln euro.  

 

Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć: 

 dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy:  
– 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań 

przemysłowych oraz 

– 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac 

rozwojowych; 

 dla średniego przedsiębiorcy:  
– 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,  

w przypadku badań przemysłowych oraz 

– 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac 

rozwojowych; 

 dla przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca: 
– 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań 

przemysłowych oraz 

– 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac 

rozwojowych. 

W przypadku skutecznej współpracy z innym/mi niepowiązanym/ymi przedsiebiorcą/ami lub 

organizacją badawczą (jednostką naukową lub zagranicznym publicznym ośrodkiem badawczym),  

z wyłączeniem podwykonawstwa, Wnioskodawca może uzyskać zwiększoną intensywność wsparcia 

(o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem). 

W przypadku rozpowszechniania wyników badań przemysłowych na konferencjach naukowych  

i technicznych lub przez publikacje w czasopismach naukowych, technicznych lub powszechnie 

dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań 

(surowych danych badawczych) lub za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub 

                                                                 
1
 Alokacja na konkurs przeliczona według kursu Europejskiego Banku Centralnego (4,1612) z dnia 29.03.2012 r. Ostateczna kwota alokacji 

wyrażona w PLN zostanie przeliczona po aktualnym kursie EBC w momencie przygotowania listy rankingowej zawierającej wyniki konkursu. 

 



                                                               

oprogramowania z licencją otwartego dostępu, Wnioskodawca może uzyskać zwiększoną 

intensywność wsparcia (o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80 % wydatków 

kwalifikujących się do objęcia wsparciem).   

 

Sposób przygotowania i składania wniosków:  

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej i papierowej. 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie na formularzach oraz według odpowiedniej 

instrukcji ich wypełniania, dostępnych na stronie internetowej IP. 

Elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca składa wyłącznie za pośrednictwem 

systemu informatycznego IP (logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na 

stronę internetową (link) od dnia 16 kwietnia do 15 maja 2012 r.).  

Złożenie wniosku w formie papierowej jest formalnym potwierdzeniem złożenia dokumentacji, które 

musi nastąpić w ciągu 5 dni roboczych (decyduje data wpływu do IP) od dnia złożenia wniosku w 

systemie informatycznym IP.  

Dokumentacja aplikacyjna w wersji papierowej powinna zostać przesłana listem poleconym, pocztą 

kurierską lub dostarczona osobiście do siedziby IP w zamkniętej kopercie: 

– zaadresowanej na: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 

Warszawa, 

– opatrzonej sformułowaniem „Konkurs 1.4/1/2012/POIG”,  

– zawierającej pełną nazwę Wnioskodawcy i adres siedziby. 

 

Termin poinformowania o wynikach konkursu 

Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania wsparcia nastąpi  

w terminie do 4 miesięcy od daty zamknięcia naboru w ramach danej rundy aplikacyjnej (zakończenia 

rundy aplikacyjnej). 

 

Procedura odwoławcza 

1. Środkiem odwoławczym od wyników oceny projektów składanych w ramach systemu 

instytucjonalnego PO IG jest protest. 

2. Protest to pisemne wystąpienie podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu w ramach PO 

IG (wnioskodawcy) o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie: 

1) zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów, 

2) naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na 

jej wynik. 

3. Protest od negatywnego wyniku oceny wniosku składany jest do IP. 

4. Projekt może otrzymać dofinansowanie w wyniku procedury odwoławczej pod warunkiem, że 

uzyska co najmniej tyle punktów, ile uzyskał projekt umieszczony na ostatnim miejscu na Liście 

rankingowej projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach danej rundy aplikacyjnej. 

5. Od negatywnego rozstrzygnięcia protestu Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.   

6. Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone są w 

Załączniku nr 4.4. do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, 2007-2013. 

http://62.129.249.242/


                                                               

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Przeprowadzania 

Konkursu. 

Kontakt: 

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.4 można przesyłać na adres e-mail: 

konkurs1.4@ncbr.gov.pl. 

Dodatkowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i 

Rozwoju: www.ncbr.gov.pl, zakładka Fundusze europejskie/POIG/Konkursy/Konkurs 1.4 2012. 

 

mailto:konkurs1.4@ncbr.gov.pl
http://www.ncbr.gov.pl/
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjna-gospodarka/konkursy/konkurs-14-2012/

