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Szybka Ścieżka 

2.25  
mld PLN 

kwota przeznaczona na wsparcie 
przedsiębiorców w 2019 roku  
w ramach Konkursu 
„Szybka Ścieżka” 



FLAGOWY KONKURS NCBR 
– proste zasady i minimum formalności 

FINANSOWANIE PROJEKTÓW B+R  
realizowanych przez przedsiębiorstwa i  konsorcja 

INNOWACYJNY PRODUKT/USŁUGA 
LUB TECHNOLOGIA 

BRAK OBSZARU TEMATYCZNEGO 
– warunkiem wpisanie się w min. 1 KIS 

Szybka Ścieżka – dlaczego warto aplikować? 



NCBR FINANSUJE TYLKO PROJEKTY B+R,  
KTÓRYCH CELEM JEST: 

CO TO JEST INNOWACJA? 

 

• Stworzenie nowego produktu lub usługi, 

• Ulepszenie produktu lub usługi, 

• Optymalizacja procesów w firmie, 

• Zmiany technologii, 

• Opracowanie nowej technologii 



 

INNOWACJA PRODUKTOWA 

Oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub 
usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w 
odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia. 

 

 

INNOWACJA PROCESOWA 

Oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco 
ulepszonych metod produkcji lub dostawy. 

 

CO TO JEST INNOWACJA? 

 



Szybka Ścieżka – Krajowe Inteligentne Specjalizacje 



Szybka Ścieżka – najważniejsze informacje 

Minimalna wartość projektu - 1 mln PLN 
– samodzielny MŚP 
Minimalna wartość projektu – 2 mln PLN 
– konsorcja przedsiębiorstw  
   i konsorcja z jednostkami naukowymi 

Przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność  
na terytorium Polski 
– MŚP, duże przedsiębiorstwa  

Konsorcja składające się z 2-3 podmiotów 
– z udziałem przedsiębiorców (lider) oraz jednostek naukowych  



Projekt badawczo-rozwojowy 

80% - prace badawcze  
20% - prace przedwdrożeniowe 

Opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, procesu, usługi lub technologii 

BADADNIA  
PRZEMYSŁOWE 
zdobywanie nowej wiedzy 

PRACE  
PRZEDWDROŻENIOWE 
Przygotowanie do wdrożenia 

WDROŻENIE 
Wprowadzenie produktu 
na rynek 

PRACE ROZWOJOWE 
Łączenie dostępnej wiedzy 



Wdrożenie rozwiązania 

WŁASNE PRZEDSIĘBIORSTWO 
Wprowadzenie do własnej działąlności przez 
rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług 

LICENCJA 
udzielenie licencji na korzystanie 
z przysługujących praw 

SPRZEDAŻ 
Sprzedaż wyników 
innemu przedsiębiorcy 

3 LATA 
Od zakończenia 
projektu 



WYNAGRODZENIA 
Personelu 

badawczego 
i pomocniczego 

PODWYKONAWSTWO 
Usługi badawcze zlecone 

podmiotowi 
zewnętrznemu 

POZOSTAŁE 
amortyzacja/leasing  

aparatury, 
materiały i sprzęt  

laboratoryjny, 
promocja projektu 

KOSZTY OGÓLNE 
zarządzanie projektem, 
koszty administracyjne, 

delegacje 

Koszty projektu 



Poziomy dofinansowania 

+ premia: 

MŚP - szerokie rozpowszechnianie wyników badań. 

Duże i Konsorcja, za spełnienie 1-go z warunków: 

MIKRO I MAŁE 
przedsiębiorstwo 

ŚREDNIE 
przedsiębiorstwo 

DUŻE 
przedsiębiorstwo 

BADANIA PRZEMYSŁOWE PRACE ROZWOJOWE 

JEDNOSTKA 
naukowa 

70% 

60% 

50% 

80% 

75% 

65% 

100% 

45% 

35% 

25% 

60% 

50% 

40% 

100% 

• efektywna współpraca, 
• szerokie rozpowszechnianie wyników badań. 



Poziomy dofinansowania 

90% 50% 

PRACE PRZEDWDROŻENIOWE 

MIKRO I MAŁE 
przedsiębiorstwo 

ŚREDNIE 
przedsiębiorstwo 

DUŻE 
przedsiębiorstwo 

50% 

- 

90% 

90% 

DE MINIMIS DORADZTWO 

DE MINIMIS: 

max. 20%  
kosztów  
projektu 

JN NIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE NA PRACE PRZEDWDROŻENIOWE 

DORADZTWO 

np. certyfikacja, badania rynku 

usługi doradcze dla MŚP np. usługi rzecznika patentowego 



1.04.2019 – 29.11.2019 

Szybka Ścieżka – konkursy w 2019 r. 

16.09.2019 – 16.12.2019 

1.04.2019 – 1.07.2019 

KONKURS DLA MŚP– CERTYFIKAT 
SEAL OF EXCELLENCE  

1100 mln PLN 

KONKURS DLA MŚP, DUŻYCH 
PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ KONSORCJÓW 

1050 mln PLN 50 mln PLN 

KONKURS DLA MŚP, DUŻYCH 
PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ KONSORCJÓW 

KONKURS DLA MŚP, DUŻYCH 
PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ KONSORCJÓW 
- DOSTĘPNOŚĆ PLUS 

1.04.2019 – 1.07.2019 

50 mln PLN 

28.02 ogłoszenie  

28.02 ogłoszenie  

15.02 ogłoszenie  

14.08 ogłoszenie  



 konkurs przeznaczony dla MŚP posiadających certyfikat Seal of Excellence, 

 alokacja konkursu 50 mln PLN, 

 regiony słabiej rozwinięte, 

 ogłoszenie 15 lutego, nabór 1 kwietnia-29 listopada (10 rund). 

SZYBKA ŚCIEŻKA – konkurs nr 1 „SoE” 



SZYBKA ŚCIEŻKA – konkurs nr 2 

• Alokacja konkursu wynosi 1 050 000 000 PLN  

• Koszty kwalifikowalne od 1 mln PLN dla MŚP 

• Koszty kwalifikowalne od 2 mln PLN pozostałe  

• Regiony słabiej rozwinięte, 

• Ogłoszenie 28 lutego, dokumentacja pod linkiem: 

 https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-21112019-szybka-sciezka/  

 

 

• 1) od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r.; 

• 2) od 1 maja do 31 maja 2019 r.; 

• 3) od 1 czerwca do 1 lipca 2019 r. (do godziny 16:00) 

 

• Nabór 1 kwietnia – 1 lipca 2019 r. (do godziny 16:00) 

• Konkurs podzielony na 3 rundy: 

 

 

 

• Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to równowartość  
50 mln EURO według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego  
przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 

 

 

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-21112019-szybka-sciezka/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-21112019-szybka-sciezka/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-21112019-szybka-sciezka/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-21112019-szybka-sciezka/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-21112019-szybka-sciezka/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-21112019-szybka-sciezka/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-21112019-szybka-sciezka/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-21112019-szybka-sciezka/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-21112019-szybka-sciezka/


SZYBKA ŚCIEŻKA – konkurs nr 2 

DO KONKURSU MOGĄ PRZYSTĄPIĆ: 

 

Przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące  
w skład konsorcjum, przy czym: 

Przedsiębiorstwa realizujące projekt samodzielnie 
(MŚP/duże), 

Przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum,  
złożonego z 2 lub 3 przedsiębiorstw, 

 

 w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo 
oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,   

 liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo,   

 udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstw w całkowitych 
kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%, 

 w skład konsorcjum mogą wchodzić nie więcej niż 3 podmioty. 

 



SZYBKA ŚCIEŻKA – konkurs nr 3 „dostępność plus” 

 grupą docelową są osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami, 

 

 przedmiotem projektów są prace badawczo-rozwojowe mające na celu rozwiązanie 
problemu/problemów ww. osób, stworzenie produktów i technologii istotnie 
przyczyniających się do zwiększenia dostępności, rozumianej jako zniesienie jednej  
lub więcej barier w ich otoczeniu (przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej,  
systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów, usług), 

 

 rezultatem projektu powinny być innowacje nakierowane na zaspokojenie  
specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi 
lub poznawczymi). W efekcie rezultat projektu powinien pozwolić ww. osobom  
na funkcjonowanie w otoczeniu na zasadzie równości z innymi.  



SZYBKA ŚCIEŻKA – konkurs nr 3 „dostępność plus” 

50 mln zł 

• alokacja konkursu wynosi 50 mln PLN, 

• regiony słabiej rozwinięte, 

• ogłoszenie 28 lutego, nabór 1 kwietnia-1 lipca (3 rundy). 

 

DO KONKURSU MOGĄ PRZYSTĄPIĆ: 

Przedsiębiorstwa realizujące projekt samodzielnie (MŚP/duże), 

Przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum, złożonego z 2 lub 3 
przedsiębiorstw, 

Przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum,  
przy czym:  
 w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej 

jedna jednostka naukowa,   

 liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo,   

 udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych 
projektu wynosi minimum 50%, 

 w skład konsorcjum mogą wchodzić nie więcej niż 3 podmioty. 



• alokacja 1,1 mld PLN, 

• regiony słabiej rozwinięte, 

• ogłoszenie 14 sierpnia, 

• nabór 16 września-16 grudnia (3 rundy). 

SZYBKA ŚCIEŻKA – konkurs nr 4 



• obejmujący badania przemysłowe i eksperymentalne prace 
rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, 

 

• projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac 
rozwojowych nie uzyska dofinansowania, 

 

• elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe,  

• przewiduje wdrożenie wyników projektu. 

 

 

Jaki Projekt należy złożyć? 

 



• wpisuje się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS), 

• okres realizacji projektu nie może wykroczyć poza 31.12.2023 r., 

• nie może być przedmiotem oceny toczącej się w ramach innego naboru albo 
procedury odwoławczej, albo postępowania sądowo-administracyjnego, 

• w konkursie można złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie dla danego 
projektu, 

• koszty kwalifikowane projektu mogą być ponoszone przez wszystkich konsorcjantów 
najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku  
o dofinansowanie, 

• w przypadku rozpoczęcia przez Wnioskodawcę realizacji projektu  
przed tym dniem, wszystkie wydatki w ramach projektu stają się  
niekwalifikującymi się do objęcia wsparciem. 

 

 

 

Jaki Projekt należy złożyć? 

 



• miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium RP  
w województwie innym niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej 
rozwiniętych),  

• kryterium miejsca realizacji projektu nie dotyczy prac zlecanych w ramach 
podwykonawstwa, 

• miejsce realizacji projektu podawane jest osobno dla każdego Konsorcjanta  
i żadne z nich nie może być zlokalizowane w województwie mazowieckim. 

 

Miejsce realizacji projektu 

 



1) miejsce prowadzenia największej wartościowo części badań przemysłowych i prac 
rozwojowych*,  

2) jeśli powyższe nie jest możliwe - miejsce prowadzenia najistotniejszej części badań 
przemysłowych i prac rozwojowych*, 

3) jeśli powyższe nie jest możliwe - miejsce wdrożenia rezultatów prac B+R (miejsce inwestycji), 

4) jeśli powyższe nie jest możliwe - miejsce właściwe dla siedziby każdego Konsorcjanta. 

Miejsce realizacji projektu 

 

Uwaga: nie należy uwzględniać zadań realizowanych przez podwykonawców. 

 

* samodzielnie przez Wnioskodawcę indywidualnego, a w przypadku projektów realizowanych w ramach 
konsorcjum - samodzielnie przez każdego Konsorcjanta. 

Przez miejsce realizacji projektu należy rozumieć: 



Podstawowe informacje  

 



1 

regulamin 
konkursu 

2 

instrukcja 
wypełnienia 

wniosku 

3 

przewodnik 
kwalifikowalności 

kosztów 

klasyfikacja  
i kwalifikowalność 

kosztów 

prawidłowe 
wypełnienie pól 

wniosku 

4 

kryteria wyboru 
projektów 

najważniejsze 
zasady konkursu 

przygotowanie  
do oceny wniosku 

NCBR – NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY 

 



Asystent Innowacji – KONIECZNOŚĆ 

ZAPOZNANIA SIĘ Z APLIKACJĄ   

Bezpłatna i niewymagająca logowania aplikacja edukacyjna, 
pozwalająca wstępnie zweryfikować pomysł na taki projekt 
pod kątem zgodności z kryteriami POIR. 



Asystent Innowacji 
Zalety i korzyści 

WSTĘPNA 
WERYFIKACJA 

Zdobywam wiedzę  
i poznaję istotę 

kryteriów ważnych  
dla projektów B+R, 

sprawdzam swój 
pomysł. 

JASNY 
FEEDBACK 

Otrzymuję konkretną 
informację, które 
założenia mojego 

pomysłu wymagają 
zmian. 

PODSUMOWANIE 
W PDF 

Zapisuję 
podsumowanie  
w preferowanej 

kolejności – to punkt 
wyjścia do dalszych 

analiz i decyzji. 

WYGODA 
UŻYCIA 

Nie muszę się 
logować, mogę 

przerwać korzystanie  
z ankiety i wrócić do 

niej w ciągu 72h; 
także wersja mobilna! 



Składanie wniosku o dofinansowanie 

Wnioski o dofinansowanie projektów składać można wyłącznie w wersji elektronicznej 
za pośrednictwem systemu informatycznego, dostępnego pod adresem: 
 

https://lsi.ncbr.gov.pl  



GDZIE MÓWIMY WIĘCEJ?  

ncbr.gov.pl  

 
 
 
 

 

 

www.ncbrdlafirm.pl 



GDZIE BĘDZIEMY?  

ncbr.gov.pl  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

2018 rok – 49 spotkań 
2019 rok -  stan na dzień 14 czerwca – 31 spotkań 



KONTAKT 

ncbr.gov.pl  

 
• Punkt Informacyjny Nowogrodzka 47a Warszawa 

5 dni w tygodniu w godz. 8:15 – 16:15   
 
• Konsultacje telefoniczne  

(tel. 22 39 07 170 oraz 22 39 07 191, 22 39 07 377)  
 
• Odpowiedzi na pytania zadane przez formularz na ncbr.gov.pl  

w zakładce Punkt Informacyjny 
 
• Mail bezpośredni do Punktu Informacyjnego:info@ncbr.gov.pl   

mailto:info@ncbr.gov.pl


DZIĘKUJĘ 
 

ZA UWAGĘ 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju   
ul. Nowogrodzka 47a 
 00-695, Warszawa 

 
ncbr.gov.pl 

 
Obserwuj nas: 


