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Jednym z głównych celów wdrażania 
Programu Inteligentny Rozwój jest 
poprawa innowacyjności polskich 
przedsiębiorstw a poprzez to zwięk-
szenie konkurencyjności polskiej 
gospodarki oraz podniesienie jakości 
życia członków społeczeństwa. Cha-
rakter Programu Inteligentny Rozwój 
jest również odpowiedzią na szybkie 
tempo zmian, jakim podlega współ-
czesny świat. Jedną z najbardziej no-
śnych idei ostatnich lat jest koncepcja 

Konkursy

Dofinansowanie udzielane jest na: 

realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe lub 
same prace rozwojowe oraz działania przygotowawcze do wdrożenia wyników 
prac B+R w działalności gospodarczej. 

Specyfiką konkursów ogłaszanych w ramach programów sektorowych jest 
wyraźne określenie i ukierunkowanie wsparcia na konkretne branże i sektory 
gospodarki istotne z punktu widzenia jej rozwoju. W przypadku elektromobil-
ności są to: 

Sektorowe Programy B+R

Wsparcie w zakresie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożenia wyników prac B+R 

INNOMOTO

Sektor: motoryzacyjny

Cel: zwiększenie liczby konkurencyj-
nych w skali międzynarodowej rozwią-
zań tworzonych przez polskie ośrodki 
naukowe i przedsiębiorstwa. Obsza-
ry badawcze, na których skupiać się 
będą działania Programu Sektorowego  
INNOMOTO to: 
• innowacyjne technologie produkcji, 
regeneracji, odzysku i recyklingu, 
• innowacyjne pojazdy i napędy, 
• innowacyjne części, komponenty 
i systemy do zastosowania w pojaz-
dach.

Dostępny konkurs: okres składania 
wniosków 11 maja – 10 lipca 2018 r. 

Organizator konkursu: Narodowe Cen-
trum Badań i Rozwoju

Informacje o konkursie: http://www.
ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/
poir/konkursy/innomoto201

USER

Sektor: energetyczny

Cel: zwiększenie konkurencyjności 
międzynarodowej sektora produ-
centów inteligentnych urządzeń 
i systemów do generacji energii oraz 
zarządzania systemami elementów 
energetyki rozsianej (IUSER) w per-
spektywie roku 2023. Wynikiem re-
alizacji programu ma być też poprawa 
efektywności energetycznej gospo-
darki w oparciu o produkty i procesy 
opracowywane w ramach programu.

Dostępny konkurs: okres składania 
wniosków 19 marca – 21 maja 2018 r. 

Organizator konkursu: Narodowe Cen-
trum Badań i Rozwoju

Informacje o konkursie: https://www.
granty-na-badania.com/2018/01/
ncbir-program-sektorowy-iuser-ii-
-konkurs.html


W większości pozostałych konkursów nie określono tematyki prowadzonych 
badań w związku z czym mogą w nich startować również przedsiębiorcy reali-
zujący projekty dotyczące elektromobilności. Warunkiem koniecznym lub pre-
ferowanym otrzymania dofinansowania jest wpisywanie się projektu w Krajową 
Inteligentną Specjalizację. W tym przypadku będą to głównie:

KIS 6, tj. Rozwiązania transportowe przyja-
zne środowisku wraz z podkategoriami 
jak np. Innowacyjne środki transportu, 
Proekologiczne rozwiązania konstrukcyj-
ne  i komponenty  w środkach transportu, 
Systemy zarządzania transportem

KIS 12, tj. Inteligentne sieci i technolo-
gie informacyjno-komunikacyjne oraz 
geoinformacyjne, wraz z kategoriami 
takimi jak np. Inteligentne sieci w infra-
strukturach (w tym Inteligentne miasta 
czy Inteligentne systemy transportowe).

Pula dostępnych konkursów
Projekty badawczo-rozwojowe

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwo-
jowe realizowane przez przedsiębiorstwa 
(tzw. Szybka ścieżka)

Cel: przede wszystkim realizacja pro-
jektów obejmujących badania przemy-
słowe i prace rozwojowe lub same pra-
ce rozwojowe

Dostępny konkurs: aktualnie trwają dwa 
nabory, 1 marca – 30 maja 2018 r. konkurs 
dla sektora MŚP, 1 marca – 29 czerwca 
2018 r. konkurs dla dużych przedsię-
biorstw i konsorcjów przedsiębiorstw

Organizator Konkursu: Narodowe Cen-
trum Badań i Rozwoju

Informacje o konkursie: http://www.ncbr.
gov.pl/funduszeeuropejskie/poir/kon-
kursy/konkurs11112018szybka-sciezka-
-dla-msp/ oraz http://www.ncbr.gov.pl/
fundusze/europejskie/poir/konkursy/ 
konkurs21112018-szybka-sciezka-dla-
-duzych

4.1.1 Strategiczne programy badawcze 
dla gospodarki

Cel: realizacja projektów polegających 
na prowadzeniu badań naukowych 
i prac rozwojowych realizowanych przez 
konsorcja naukowe i naukowo-przemy-
słowe. Dotychczas konkursy w ramach 
działania były organizowane w formie 
wspólnych przedsięwzięć z partnera-
mi - przedsiębiorcami lub podmiotami 
publicznymi i poświęcone były rozwią-
zaniu problemu technologicznego zgło-
szonego przez partnera (współfinansu-
jącego jednocześnie budżet konkursu).

Dostępny konkurs: Na II/III kwartał br. 
planowane jest ogłoszenie konkursu 
w ramach wspólnego przedsięwzięcia 
z województwem łódzkim, zaś na III/
IV kwartał – z województwem śląskim

Organizator konkursu: Narodowe Cen-
trum Badań i Rozwoju

Informacje o konkursie: http://www.
ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/
poir/poddzialanie-411/

4.1.2 Regionalne agendy naukowo-ba-
dawcze

Cel: realizacja projektów polegających 
na badaniach przemysłowych i pracach 
rozwojowych, wpisujących się w regio-
nalne agendy naukowo-badawcze, wy-
pracowane we współpracy NCBR z sa-
morządami województw

Dostępny konkurs: konkurs został 
zakończony a wyniki naboru będą do-
stępne na stronie

Organizator konkursu: Narodowe Cen-
trum Badań i Rozwoju

Informacje o konkursie: http://www.ncbr.
gov.pl/fundusze-europejskie/poir/kon-
kursy/konkurs-14122018-ranb/

4.1.4 Projekty aplikacyjne

Cel: znaczące zwiększenie skali wyko-
rzystania nowych rozwiązań techno-
logicznych niezbędnych dla rozwoju 
przedsiębiorstw oraz poprawy ich po-
zycji konkurencyjnej. Projekty finanso-
wane w ramach instrumentu powinny 
charakteryzować się nowością prze-
widywanych rezultatów co najmniej 
w skali polskiego rynku.

Dostępny konkurs: okres składania wnio-
sków 16 maja - 16 lipca 2018 r.

Organizator konkursu: Narodowe Cen-
trum Badań i Rozwoju

Informacje o konkursie: http://www.ncbr.
gov.pl/fundusze-europejskie/poir/kon-
kursy/projekty-aplikacyjne2018/

smart city. W europejskim podejściu 
do tego szeroko dyskutowanego na 
świecie zagadnienia eksponuje się 
działania związane z redukcją emi-
sji dwutlenku węgla oraz działania, 
których celem jest podniesienie 
efektywności wykorzystania energii 
przy równoczesnej poprawie jakości 
życia mieszkańców. Program Opera-
cyjny Inteligentny Rozwój wpisuje się 
w szerszy kontekst wspierania elek-
tromobilności i koncepcji smart city. 

Warto w tym kontekście wymienić 
również Plan Rozwoju Elektromobil-
ności, przyjęty przez rząd 16 marca 
2017 r. oraz Krajową Politykę Miejską 
2023, przyjętej w dniu 20 październi-
ka 2015 r. Program w odpowiedzi na 
wyzwania również określone w tych 
dokumentach oferuje zróżnicowane 
narzędzia wsparcia od dotacji przez 
programy akceleracyjne po partner-
stwa innowacyjne. 

Możliwości wsparcia z Programu
Inteligentny Rozwój 2014 - 2020



Pula dostępnych konkursów
Wdrożenie wyników prac B+R

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastruktu-
rę przedsiębiorstw

Cel: tworzenie i rozwój infrastruktury 
B+R przedsiębiorstw poprzez inwe-
stycje w aparaturę, sprzęt, technolo-
gie i inną niezbędną infrastrukturę, 
która służyć będzie prowadzeniu prac 
badawczo-rozwojowych na rzecz two-
rzenia innowacyjnych produktów 
i usług.

Dostępny konkurs: okres składania 
wniosków 28 maja – 6 lipca 2018 r. 

Organizator konkursu: Ministerstwo 
Inwestycji i Rozwoju, Departament 
Programów Wsparcia Innowacji i Roz-
woju

Informacje o konkursie: https://www.poir.
gov.pl/nabory/1-23/

2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

Cel: wsparcie procesów związanych 
z uzyskaniem ochrony własności 
przemysłowej (tj.: patentów, praw 
ochronnych na wzory użytkowe oraz 
praw z rejestracji na wzory przemysło-
we), z możliwością wsparcia na przy-
gotowanie procesu komercjalizacji 
przedmiotów objętych zgłoszeniem, 
oraz na realizację ochrony własności 
przemysłowej na rynkach międzyna-
rodowych, w postępowaniach przed 
właściwymi organami.

Dostępny konkurs: okres składania 
wniosków 6 marca – 29 listopada 2018 r.

Organizator konkursu: Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości

Informacje o konkursie: https://www.poir.
gov.pl/nabory/1-8/

Programy akceleracyjne

Partnerstwo innowacyjne

Pilotaż Elektro ScaleUP

Innowacyjne metody zarządzania badaniami, projekt pozakonkursowy NCBR
 Bezemisyjny transport publiczny

Pilotaż Elektro ScaleUp jest progra-
mem akceleracyjnym, wspierającym 
dynamiczny rozwój start-upów dzia-
łających w branży elektromobilności. 
Głównym celem realizacji pilotażu 
jest:

a) zwiększenie liczby startupów w bran-
ży elektromobilności,

b) pomoc startupom w zdobyciu pierw-
szego przełomowego zlecenia w tej 
branży, które będzie odpowiadało na 
potrzeby dużego klienta biznesowego.

Pilotaż Elektro ScaleUp powstał w od-
powiedzi na następujące zdiagnozo-
wane problemy:

• branża elektromobilności w Polsce nadal 
znajduje się w fazie wczesnego rozwoju,

• brak standardów technologicznych, 
otoczenia prawnego i wyraźnych li-
derów branży, 

• widoczne jest duże uzależnienie 
wdrażanych rozwiązań od finansowa-
nia publicznego,

• fragmentaryczność branży i brak 
współpracy, a nawet wiedzy podmiotów 
z branży o swoich potencjalnych partne-
rach czy konkurentach.

Projekt zrealizowany zostanie w dwóch 
etapach:

I Wybór akceleratora, który we współ-
pracy ze średnimi i dużymi przedsię-
biorstwami (odbiorcami technologii) 
zrealizuje program akceleracji dla 
minimum 30 start-upów. Niezbędne 
będzie zapewnienie przez akcelerator 
wkładu prywatnego w wysokości min. 
50% kosztów operacyjnych, pochodzą-
cego od odbiorców technologii. Kwota 
grantu na realizację pilotażu wynosi 
maksymalnie 10 mln zł. Czas trwania 
projektu realizowanego przez akce-
lerator ma wynieść 24 miesiące, zaś 
czas trwania pojedynczej rundy pro-
gramu akceleracyjnego: 3-6 miesięcy.

II Przekazanie przez akcelerator star-
tupom (mikro- i małe przedsiębior-
stwa) grantu finansowego oraz pakie-
tu usług. Przedsiębiorcy:
a) będą mogli skorzystać z zasobów 
niezbędnych do opracowania i testo-
wania własnych rozwiązań,  
b) uzyskają dostęp do wysokiej klasy 
mentorów,
c) uzyskają możliwość nawiązania 
współpracy z nowymi partnerami biz-
nesowymi 
i potencjalnymi inwestorami. 

Udział mikro- i małych przedsiębior-
ców w programie akceleracyjnym jest 
bezpłatny. Aplikować do programu 
akceleracji mogą także startupy spoza 
Polski, pod warunkiem, że zarejestrują 
działalność na terytorium RP.

Nabór dla akceleratorów zakończył się 
5 kwietnia 2018 r.

Organizator pilotażu: Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości

Informacje o pilotażu: https://www.
parp.gov.pl/elektro-scaleup-rozwoj-
-w-obszarze-elektromobilnosci

Program na rzecz bezemisyjnego trans-
portu publicznego to program badaw-
czy oparty o partnerstwo innowacyjne. 
Jest to nowy tryb w ustawie Prawo za-
mówień publicznych, które NCBR sto-
suje w praktyce jako pierwsza publicz-
na instytucja w Polsce. 

Cel: finansowanie etap prac B+R nie-
zbędne do opracowania innowacyjne-
go, niedostępnego jeszcze na rynku, 
autobusu elektrycznego. Motorem na-
pędowym dla branży elektromobilno-
ści będzie fakt równoległego prowa-
dzenia prac badawczych przez kilku 
wykonawców, którzy spełnią wymo-
gi postepowania przetargowego. Do 
kolejnego etapu prac badawczych 
będą przechodzić wykonawcy, którzy 
uzyskają najlepsze efekty dotych-
czasowych prac (osiągną zakładane 
kamienie milowe), tak by do wytwo-
rzenia prototypu zostało dopuszczo-
nych maksymalnie 3 wykonawców. 
Po zakończeniu prac badawczych i 
przetestowaniu prototypów autobu-
sów nastąpi etap wdrożeniowy. W jego 
ramach opracowane pojazdy zostaną 
dostarczone polskim miastom, które 
wraz z NCBR wzięły udział w przetargu.

Model ten realizowany jest w następu-
jący sposób:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym


Zawarcie umów z kilkoma wykonaw-
cami (realizują równolegle projekty 

badawcze)
 

Etapy współpracy - Zamawiający 
ogranicza liczbę kontynuowanych 

projektów

Efekt – wyłonienie jednego lub kilku 
ostatecznych wykonawców

→
→

→
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Program kulturalny 47. Sympozjum Naukowego
Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna 
zapewnia Agencja Artystyczna GAP

Wydruk materiałów sympozjalnych współfinansowany przez Przedstawi-
cielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
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47. Sympozjum Naukowe z cyklu „Współczesna Gospodarka  
i Administracja Publiczna” jest współfinansowane przez  
Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.


