
Zasady udziału polskich podmiotów w konkursach na międzynarodowe 
projekty obejmujące badania naukowe i prace rozwojowe w ramach 

programów ERA-NET i ERA-NET PLUS 

 

 
 

WPROWADZENIE 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju reprezentuje Polskę w wybranych programach ERA-NET i 

ERANET PLUS, w ramach których podejmuje współpracę z narodowymi ministerstwami i/lub 

agencjami finansującymi badania naukowe, na rzecz budowy Europejskiej Przestrzeni Badawczej. 

Podstawą dla funkcjonowania tych programów jest idea łączenia potencjału finansowego i naukowego 

państw członkowskich na rzecz podniesienia konkurencyjności europejskiej nauki i gospodarki.  

 

Współpracując z pozostałymi partnerami w ramach określonego programu ERA-NET (lub ERA-NET 

PLUS) Centrum może uczestniczyć m.in. we wspólnych konkursach na projekty badawcze, w których o 

dofinansowanie mogą ubiegać się polskie podmioty.  

 

W ramach wspólnych konkursów ERA-NET projekty badawcze są finansowane ze środków wniesionych 

przez kraje w nim uczestniczące. Udział polskiego podmiotu w projekcie międzynarodowym, 

wyłonionym do finansowania w konkursie, jest dofinansowany przez Centrum ze środków budżetu 

krajowego.  

 

W formule ERA-NET PLUS Komisja Europejska zwiększa całkowity budżet konkursu do maksymalnie 

33 % jego wartości, wcześniej ustanowiony przez kraje uczestniczące w konkursie. 

 

Centrum uczestniczy w realizacji programów ERA-NET i ERA-NET PLUS zgodnie z art. 30 ust 1 pkt. 4 

ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96 poz. 616). 

 

W przypadku, gdy Wnioskodawcy lub podmioty wchodzące w ich skład są przedsiębiorcami w 

rozumieniu § 5 pkt 1 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) i nie spełniają 

kryteriów organizacji badawczej określonych w Art. 30 pkt 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 

800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym 

rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) 

(Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008), warunki i tryb udzielenia im dofinansowania podlegają przepisom 

dotyczącym pomocy publicznej, w szczególności przepisom 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). 

 

 

PRZEDMIOT I POZIOM DOFINANSOWANIA 
 

Przedmiotem dofinansowania są koszty realizacji zadań międzynarodowego projektu 

wykonywane przez stronę polską. Dofinansowanie przyznawane jest przez Centrum na badania 
podstawowe i przemysłowe oraz prace rozwojowe.  

 



Dla JEDNOSTKI NAUKOWEJ niepodlegającej przepisom dotyczącym pomocy publicznej, poziom 

dofinansowania może wynieść do 100 % planowanych kosztów realizacji projektu.  

 

Maksymalny poziom dofinansowania udzielonego PRZEDSIĘBIORCY, otrzymującemu pomoc publiczną 

z Centrum, określony jest zgodnie z rozporządzaniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 28 

października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis 

za pośrednictwem NCBiR (Dz. U. nr 215, poz. 1411) i przedstawiony w poniższej tabeli: 

 

* wyłącznie w przypadku posiadania przez przedsiębiorcę udokumentowanego dorobku naukowego.  

 

Warunki zwiększenia intensywności pomocy publicznej (wykazanych w powyższej tabeli) do 

progów maksymalnych określają przepisy rozdziału 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dn. 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i 

pomocy de minimis za pośrednictwem NCBiR (Dz. U. nr 215, poz. 1411) – wnioskodawca, będący 

przedsiębiorcą, uzasadnia możliwość zwiększania intensywności pomocy we wniosku o 

dofinansowanie projektu, o którym mowa poniżej. 

 

 
WARUNKI PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA PRZEZ CENTRUM (POMOC PUBLICZNA) 

 

Pomoc publiczna (wg definicji jak podano powyżej) jest udzielana przedsiębiorcy przez 

Centrum pod warunkiem złożenia wniosku o udzielenie pomocy przed rozpoczęciem 
wykonywania projektu. W przypadku gdy badania przemysłowe lub prace rozwojowe są 

prowadzone przez przedsiębiorcę we współpracy z jednostką naukową (konsorcja i sieci 

naukowe, centra naukowo-przemysłowe), do wartości pomocy publicznej wlicza się wkład 
finansowy wniesiony przez jednostkę naukową, chyba że jest spełniony co najmniej jeden z 

następujących warunków: 

 

1) przedsiębiorcy uczestniczący we wspólnych badaniach podstawowych, badaniach przemysłowych 

lub pracach rozwojowych ponoszą ich całkowite koszty; 

 

2) wyniki badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych nieskutkujące 

powstaniem praw własności przemysłowej są rozpowszechniane w sposób określony w § 15 pkt 3, a 

prawa wynikające z uzyskanych wyników badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac 

rozwojowych będących efektem działalności jednostki naukowej są im przekazywane w całości; 

 

3) jednostka naukowa w zamian za prawa majątkowe wynikające z uzyskanych wyników badań 

podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych, będących efektem ich działalności, 

Typ Wnioskodawcy 

Badania naukowe i prace rozwojowe 

Badania podstawowe 
(poziom podstawowy 100%) 

Badania przemysłowe 
(poziom podstawowy 50%) 

Prace rozwojowe 
(poziom podstawowy 25%) 

Jednostka naukowa 100% 100% 100% 

Mikro / Mały Przedsiębiorca 100%* 50+20+15 (max 80%) 25+20+15 (max 60%) 

Średni Przedsiębiorca 100%* 50+10+15 (max 75%) 25+10+15 (max 50%) 

Duży Przedsiębiorca 100%* 50+15 (max 65%) 25+15 (max 40%) 



otrzymują od podmiotów uczestniczących we wspólnych badaniach podstawowych, badaniach 

przemysłowych lub pracach rozwojowych wynagrodzenie odpowiadające wartości rynkowej tych praw; 

 

4) prawa majątkowe oraz prawo dostępu do wyników badań podstawowych, badań przemysłowych 

lub prac rozwojowych są proporcjonalne do udziału finansowego stron w prowadzeniu tych badań. 

 

5) zgodnie z rozporządzaniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 28 października 2010 r. w 

sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCBiR 

(Dz.U. Nr 215, poz. 1411): 

§ 12. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą publiczną, zwanymi dalej "kosztami 

kwalifikowanymi", w przypadku badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych są 

koszty: 

1) wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań podstawowych, badań 

przemysłowych lub prac rozwojowych, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio 

związane z realizacją projektu objętego pomocą; 

2) aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań, w 

zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą; jeżeli 

aparatura naukowo-badawcza i inne urządzenia nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji 

projektu objętego pomocą przez całkowity okres ich użytkowania, są to koszty amortyzacji 

odpowiadające okresowi realizacji badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac 

rozwojowych, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości; 

3) wynikające z odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń 

służących do wykonywania badań, w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do 

realizacji projektu objętego pomocą; 

4) gruntów i budynków, w zakresie i przez okres, w jakim są używane do realizacji projektu 

objętego pomocą; w przypadku budynków są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi 

prowadzenia badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych, obliczone na 

podstawie przepisów o rachunkowości, a w przypadku gruntów są to koszty związane z 

przeniesieniem własności, koszty wynikające z odpłatnego korzystania z gruntu lub 

rzeczywiste poniesione koszty kapitałowe; 

5) usług badawczych wykonanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów 

zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na 

warunkach rynkowych, oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych 

wyłącznie na potrzeby realizacji projektu objętego pomocą; 

6) dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego 

pomocą; 

7) inne koszty operacyjne, w tym koszty nabycia i zużycia materiałów, środków 

eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją 

projektu objętego pomocą. 

 
 

DOFINANSOWANIE NIE MOŻE BYĆ PRZYZNANE PRZEDSIĘBIORCY 
 

1. o którym mowa w par. 6 ust 2 rozporządzania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 28 

października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de 

minimis za pośrednictwem NCBiR (Dz. U. nr 215, poz. 1411), 

2. mikro, małemu lub średniemu przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, 

o czym mowa w par. 6 ust. 3 ww. rozporządzenia z pkt. 1, 



3. dużemu przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, o czym mowa w par. 6 

ust. 4 ww. rozporządzenia z pkt. 1. 

 

Należy pamiętać, iż pomoc publiczna udzielona przez Centrum, w odniesieniu do tych samych 
kosztów kwalifikowanych sumuje się z każdą inną pomocą, w tym pomocą de minimis, oraz z 

pomocą ze środków pochodzących z budżetu UE, udzieloną przedsiębiorcy, niezależnie od jej formy i 

źródła. 


