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Szybka ścieżka MŚP – konkurs 3/1.1.1/2017 

„Badania przemysłowe i prace rozwojowe 

realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR 

 

 Gdzie? 

 

Nazwa: Szybka ścieżka  

Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Informacje o naborze: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-

europejskie/poir/konkursy/konkurs31112017/  

 

 Na co? 

 
W konkursie składane mogą być projekty o charakterze badawczo-rozwojowym, czyli 

takie, które dotyczyć będą badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo tylko prac 

rozwojowych. 

 

 Projekt musi przewidywać wdrożenie wyników projektu. 

 Projekt musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną 

Specjalizację. 

 Miejscem realizacji projektu może być każde województwo, poza mazowieckim. 

 Projekt musi zostać w pełni zrealizowany do końca III kwartału 2018 r. 

 Dlatego należy zaplanować prace tak, aby ich realizacja była możliwa w tym 

czasie. Wszystkie zadania zrealizowane po terminie mogą skutkować kosztami 

niekwalifikowalnymi. 

 Projekt nie może być przedmiotem oceny toczącej się w ramach innego naboru 

albo procedury odwoławczej, albo postępowania sądowo-administracyjnego. 

 W konkursie złożyć można tylko jeden wniosek o dofinansowanie dla danego 

projektu. 

 Z dofinansowania wykluczone są projekt, których przedmiotem jest rozwiązanie 

wpisujące się w działalności wykluczone z możliwości uzyskania pomocy na 

podstawie regulacji w zakresie pomocy publicznej na B+R.  

 

Wynikiem projektu musi być opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, 

procesu lub usługi. 

Celem projektu jest wdrożenie jego wyników. 

 

 Dla kogo? 

 

Beneficjentami programu mogą być mikro, mali i średni przedsiębiorcy. 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs31112017/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs31112017/
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Ile? 

 

Budżet konkursu wynosi do 150 mln zł, w tym:  

- minimalna wartość projektu 300 tys. zł 

- maksymalna wartość projektu 1,5 mln zł  

 

 Kiedy? 

 

Nabór wniosków trwa w 3 turach od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. 

Etapy konkursu: 

I. do 30 czerwca 2017 r. (wnioski składać można do północy) 

II. do 31 lipca (wnioski składać można do północy) 

III. do 31 sierpnia (wnioski składać można do godz. 16:00) 

 

 Na jakich warunkach? 

 

 Badania przemysłowe Prace rozwojowe 

 Max. dotacja Max. dotacja z 

premią* 

Max. dotacja Max. dotacja z 

premią* 

Mikro firmy 70% 80% 45% 60% 

Małe firmy 70% 80% 45% 60% 

Średnie firmy 60% 75% 35% 50% 

  

* Zwiększenie dofinansowania jest możliwe w przypadku spełnienia dodatkowych 

warunków w postaci np. szerokiego rozpowszechniania wyników projektu podczas 

konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź 

oprogramowania bezpłatnego lub otwartego. 


