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Celem głównym POIR jest wzrost innowacyjności polskiej
gospodarki
Cel ten zostanie osiągnięty przede wszystkim poprzez zwiększanie
nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa
Najważniejszym założeniem POIR jest wsparcie projektów badawczorozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców lub w ramach
konsorcjów naukowo-przemysłowych oraz wprowadzenie wyników tych
projektów na rynek

Priorytety:

I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R+I

III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego



IV oś POIR służy podniesieniu jakości polskiej nauki.
W jej ramach finansowane są badania naukowe i prace rozwojowe
prowadzone przez sektor nauki we współpracy z przedsiębiorcami.
Dodatkowo, finansowaniem objęta jest publiczna infrastruktura badawczorozwojowa, ograniczona do projektów znajdujących się na Polskiej Mapie
Drogowej Infrastruktury Badawczej



Konkursy dla przedsiębiorstw takie jak:
 1.2 PO IR (INNOLOT) – program sektorowy innowacyjne lotnictwo –
badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe
 1.2 PO IR (INNOMED) – program sektorowy w obszarze medycyny
innowacyjnej - badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace
rozwojowe



Konkursy dla przedsiębiorstw takie jak:
 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa (tzw. „szybka ścieżka”) – badania przemysłowe i
eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace
rozwojowe
 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/
demonstracyjnej – wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem
wytworzenia instalacji demonstracyjnej



W powyższych konkursach przewidziano, iż Wnioskodawca może
powierzyć realizację części prac w projekcie PODWYKONAWCY
Podwykonawstwo najczęściej ograniczone jest do max. 50%-60% kosztów
kwalifikowanych całego projektu





PODWYKONAWSTWO części prac merytorycznych w projekcie można
zlecać wyłącznie:
 uczelni publicznej
 państwowemu instytutowi badawczemu
 instytutowi PAN
 innej jednostce naukowej będącej organizacją badawczą prowadzącą
badania i upowszechniającą wiedzę (zgodnie z definicją w rozporządzeniu
651/2014), która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub
badawczo-rozwojowej jednostek naukowych (o której mowa w ustawie o
zasadach finansowania nauki) i otrzymała co najmniej ocenę B
Podwykonawca musi zostać wybrany w konkurencyjnej procedurze jeżeli
wartość zamówienia przekracza 50 tys. zł netto (wartość
ZBILANSOWANA). Możliwość wyboru przed złożeniem wniosku lub po.



Korzyści wynikające z podwykonawstwa:
 Większa swoboda w kształtowaniu „budżetu” jaki jednostka
naukowa planuje przeznaczyć na realizację zadania (brak katalogu
kosztów kwalifikowanych, podwykonawstwo figuruje w budżecie
firmy – Wnioskodawcy w jednej pozycji „koszty podwykonawstwa”
 Rozliczanie się fakturą za zakupione usługi podwykonawstwa



Pozostałe działania dla przedsiębiorstw, w których jednostki naukowe
mogą realizować podwykonawstwo lub sprzedać wyniki prac B+R:
 1.3.1 PO Polska Wschodnia (PARP) – wsparcie dla przedsiębiorstw
dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia
innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez
wdrożenie własnych lub nabytych wyników prac B+R





3.2.1 PO IR „Badania na rynek” (PARP) – projekty dotyczące
wdrożenia wyników prac B+R przeprowadzonych przez
Wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie prowadzących do
wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych
produktów (wyrobów lub usług) – w tym dofinansowanie na prace
rozwojowe i usługi doradcze

4.2 PO IR – rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora
nauki (OPI)
Wyłącznie dla podmiotów wpisanych na Polską Mapę Drogową
Infrastruktury Badawczej na dzień przed ogłoszeniem konkursu
(30.06.2015)
Uwaga! Udział wkładu własnego Wnioskodawcy pochodzącego z
własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy lub środków
prywatnych (od przedsiębiorstw) w części gospodarczej projektu
wynosi min. 50% kosztów kwalifikowanych tej części projektu

Min. 10% wartości kosztów kwalifikowanych projektu finansowane ze
środków pochodzących od przedsiębiorstw
Wkład jednostek naukowych, konsorcjów naukowych, uczelni
konsorcjów uczelni w koszty kwalifikowane projektu jest nie mniejszy niż
5% wartości kosztów kwalifikowanych projektu, jednocześnie minimum
2,5% wartości kosztów kwalifikowanych projektu finansowanych przez te
podmioty będzie ponoszone w formie wkładu finansowego



Kwalifikowalność wydatków

Dziękuję za uwagę

