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Ścieżka SMART
Sprawnie; Modułowo; Aktywnie; 
Rozwojowo; Technologicznie
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Ścieżka SMART - Wnioskodawca

• samodzielne duże przedsiębiorstwo,

• konsorcjum dużych przedsiębiorstw, również z MŚP,

• konsorcjum dużych przedsiębiorstw i organizacji badawczych lub 
organizacji pozarządowych,

• konsorcja MŚP i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych.

• samodzielne MŚP

• konsorcjum MŚP
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Ścieżka SMART – duże przedsiębiorstwa

Moduł obligatoryjny
• B+R

Moduły fakultatywne 
• Wdrożenie innowacji

• Infrastruktura B+R

• Cyfryzacja

• Zazielenienie przedsiębiorstw

• Internacjonalizacja

• Kompetencje

1.961,1 mln 
EUR

Projekty: 
linearne i 

nielinearne



Moduł B+R
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Finansowanie wszystkich lub wybranych elementów procesu badawczego – od badań przemysłowych, przez prace rozwojowe, w 
tym tworzenie demonstratora/prototypu, testowanie go. 

Muszą być uwzględnione przynajmniej prace rozwojowe (definicje prac B+R i ich dofin. zgodne z art. 25 rozporz. GBER). 

Efekt - opracowanie innowacyjnego rozwiązania (będącego innowacją produktową lub innowacją w procesie biznesowym dot. 
produkcji wyrobów lub usług) możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Nowość na poziomie min. kraju.

Obowiązkowe wdrożenie innowacyjnego rozwiązania - w ramach tego samego projektu, w module Wdrożenie innowacji lub poza 
projektem. Termin na wdrożenie określony w umowie o dofinansowanie.

Moduł B+R to minimum 20% kosztów kwalifikowanych całego projektu.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych modułu dla dużych przedsiębiorców to 1 mln zł.
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- Finansowanie wdrożenia w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R, w formie innowacyjnych rozwiązań, spójnych z KIS 

- Prace B+R mogą być dofinansowane w ramach modułu „B+R”, sfinansowane z innych środków lub zakupione przez 
Wnioskodawcę. Nowość na poziomie min. kraju.

- Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc de minimis.

Dotacja warunkowa

Wskaźnik R do oceny spełnienia warunku zwrotu dotacji 

R =(P/DZ*100%)-100% 

P - suma przychodów wygenerowanych w wyniku realizacji modułu „Wdrożenie 
innowacji”  obejmująca całkowity okres referencyjny (między zakończeniem 

projektu a upływem 4 lat od dnia zakończenia realizacji projektu). 

Dotacja:

Część bezzwrotna - nie podlega zwrotowi

Część zwrotna (DZ) - podlega zwrotowi w części lub w 
całości, po zaistnieniu określonych warunków

Po 4 latach od zakończenia realizacji projektu 
przedsiębiorca jest zobowiązany do jednorazowej spłaty 

odpowiedniej części zwrotnej dotacji.

Możliwe rozłożenie na raty.

Moduł Wdrożenie Innowacji



- Celem jest utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego na terytorium RP.  

- Można uzyskać dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy 

badawczej opracowanej przez wnioskodawcę.

- Agenda badawcza - plan realizacji prac B+R (badań przemysłowych i prac rozwojowych) na 

potrzeby wnioskodawcy, mających na celu opracowanie innowacji produktowych lub innowacji w 

procesie biznesowym (w zakresie produkcji wyrobów lub usług), spójnych z obszarami KIS. 

- Prace B+R zaplanowane w agendzie  badawczej mogą być 

dofinansowane w ramach modułu „B+R” lub zrealizowane 

w całości z innych środków.

- Regionalna pomoc inwestycyjna
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Moduł Infrastruktura B+R



- Finansowanie inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, których 

celem jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego,  procesów 

oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa. 

- Wdrażane rozwiązania - innowacyjne co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa. 

- Wykluczone są wydatki na zakup oprogramowania biurowego, księgowego, systemy operacyjne 

komputerów osobistych wykorzystujących powszechnie znane i dostępne technologie.

- Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc de minimis.
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Moduł Cyfryzacja



Transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym 

rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych - zmiana myślenia przedsiębiorstw o całości prowadzonej 

działalności gospodarczej, uwzględnienia jej aspektów środowiskowych i przestawieniu jej na model cyrkularny: od wyboru 

kontrahentów i zasobów, przez projektowanie produktów i usług, aż po zrównoważoną produkcję i zarządzanie odpadami oraz 

cyklem życia produktów.

Moduł obejmuje wsparcie m.in.: 

- ekoprojektowania, 

- weryfikacji technologii środowiskowych (Environmental Technology Verification, ETV),

- przeprowadzania środowiskowej oceny cyklu życia (Life-Cycle Assessment, LCA) lub

oceny śladu środowiskowego produktu (Product Environmental Footprint, PEF),  

- wdrożenie płynących z nich rekomendacji i wsparcie inwestycji w ramach zazieleniania przedsiębiorstw. 

Wdrażane rozwiązania - innowacyjne co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Regionalna pomoc inwestycyjna, pomoc de minimis oraz 7 różnych rodzajów pomocy „środowiskowej”.
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Moduł Zazielenienie przedsiębiorstw 



- Umiędzynarodowienie produktów, rozumiane jako promocja zagraniczna produktów (wyrobów lub 

usług) pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy, 

zmierzającego m.in.  do wsparcia procesu komercjalizacji wyników prac B+R za granicą, udziału w 

międzynarodowych łańcuchach dostaw lub łańcuchach wartości (udział w targach zagranicznych czy 

gospodarczych misjach wyjazdowych lub przyjazdowych o randze międzynarodowej związanych 

tematycznie z promowanym produktem, usługi doradcze związanych z internacjonalizacją produktu). 

- Uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub ich 

obrona w przypadku ich naruszenia.

- Limit dla modułu - do 20 % kosztów kwalifikowalnych modułu B+R.

- Pomoc de minimis
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Moduł Internacjonalizacja
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Moduł Kompetencje

- Doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich 

nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywania kwalifikacji, w tym kwalifikacji 

włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, lub kwalifikacji i kompetencji 

rekomendowanych  przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji, rozumianych jako formalne 

potwierdzanie posiadanych kompetencji, przez uprawniony do tego podmiot, w szczególności 

z zakresu: 

▪ prac B+R,  

▪ inteligentnych specjalizacji, 

▪ transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0,  

▪ transferu technologii, 

▪ zarządzania innowacjami,

▪ komercjalizacji wyników prac B+R,

▪ kompetencji z zakresu internacjonalizacji,

Moduł powiązany z innymi; limit do 15 % kosztów 
kwalifikowalnych modułu B+R. 

▪ ochrony własności przemysłowej,

▪ cyfryzacji, 

▪ polityki klimatycznej, 

▪ ekoprojektowania, 

▪ gospodarki o obiegu zamkniętym, 

▪ gospodarki niskoemisyjnej, 

▪ kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury 
badawczej sfinansowanej w ramach projektu.



Ścieżka SMART – podsumowanie
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Wsparcie modułowe – większa elastyczność w porównaniu z poprzednią perspektywą 
2014-20, krótsza ścieżka pozyskania dofinansowania - całe przedsięwzięcia w jednym 

wniosku, dopuszczalne projekty linearne i nielinearne, moduł B+R obligatoryjny

Nacisk na aspekty środowiskowe oraz zachęcanie do innowacji cyfrowych

Współpraca z MŚP w trakcie realizacji projektu - obligatoryjna dla dużych przedsiębiorców



Instrumenty NCBR w nowej perspektywie – FENG (1/3)
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Wspólne przedsięwzięcia badawcze (2.3)

• Realizowane razem z partnerem prywatnym  lub publicznym (przedsiębiorstwa, regiony)

• Współfinansowanie przedsięwzięcia przez partnera 

• Ustalenie agendy badawczej

• Projekty B+R

• W niektórych przypadkach (WP z regionami) również wdrożenie rozwiązania technologicznego 

• W formie dotacji bezzwrotnej

20 mln 
EUR
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Instrumenty NCBR w nowej perspektywie – FENG (2)
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TEF AI (2.22)

• Utworzenie i funkcjonowanie Centrów testowania i eksperymentowania sztucznej inteligencji 

• TEF AI są wybierane w konkursach Komisji Europejskiej w ramach Digital Europe Programme (50 % dofinansowania). 
Aplikując w konkursach KE, konsorcja TEF AI muszą być konsorcjami ponadkrajowymi i mieć deklarację pokrycia wkładu 
krajowego (w Polsce z FENG).

• Wnioskodawcy: konsorcja przedsiębiorstw (duże, MŚP, mikro, małe/start-up, venture capital) lub organizacji badawczych , 
organizacji non-profit,  EDIH/DIHy, klastrów, spółdzielni produkcyjnych. 

• Grupa docelowa: przedsiębiorstwa, w tym MŚP i duże

• W formie dotacji bezzwrotnej dla TEF i bezpłatnej usługi dla MŚP/płatnej dla pozostałych

• TEF IA będą wyspecjalizowanymi obiektami referencyjnymi działającymi na dużą skalę, otwartymi dla wszystkich 
dostawców technologii w całej Europie w celu testowania i eksperymentowania najnowocześniejszych rozwiązań i 
produktów opartych na AI, zarówno w środowisku wirtualnym jak i rzeczywistym.

25 mln 
EUR

Instrumenty NCBR w nowej perspektywie – FENG (2/3)
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Projekty IPCEI (Działanie 3.3)

• Projekty B+R, w obszarach ważnych dla 
wspólnoty europejskiej

• Finansowanie projektów z obszaru 
technologii i systemów wodorowych 
(docelowo wykorzystanie go w 
transporcie, energetyce i przemyśle).

166,7 
mln EUR

Instrumenty NCBR w nowej perspektywie – FENG (3/3)

Projekty IPCEI (Działanie 2.4)

• Projekty B+R, w obszarach ważnych 
dla wspólnoty europejskiej

• Obszary: baterie, mikroelektronika

133,3 
mln EUR

• IPCEI - Ważne Projekty Stanowiące Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania. 
• Kilkuetapowe aplikowanie o środki. KE wydaje decyzję dopuszczającą udzielenie pomocy publicznej. 

• Projekty mogą obejmować pierwsze wdrożenie przemysłowe.

• Umożliwiają przedsiębiorcom wejście w międzynarodowe łańcuchy wartości w zakresie przełomowych technologii.

• W formie dotacji bezzwrotnej.
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Dziękuję za uwagę 

Milena Piątkowska

Koordynator projektu II | Sekcja Dotacji Funduszowych UE

Dział Programowania i Wyboru Projektów  NCBR

info@ncbr.gov.pl

mailto:info@ncbr.gov.pl

