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–John Knittel

„Starym się jest wówczas, gdy więcej radości
przynosi przeszłość niż przyszłość.” 



–John Knittel

„Starym się jest wówczas, gdy więcej radości
przynosi przeszłość niż przyszłość.” 

Czas trwania Programu

01.01.2014 - 31.12.2020/23



Czas trwania Programu

01.01.2014 - 31.12.2020/23

Kontynuacja AAL JP

01.01.2008 - 31.12.2013/16



Podstawy prawne Programu
• Właściciel Programu: Stowarzyszenie AAL (AAL Association, 

AALA), NCBR członkiem Stowarzyszenia od marca 2008r.


• Art. 185 TFUE (w trakcie implementacji wieloletnich programów Unia 
może przewidzieć swój udział w programach badawczych)


• Ustawa o zasadach finansowania nauki z dn. 30.04.2010r.

• Rozporządzenie ws. warunków i trybu udzielania pomocy 

publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i 
Rozwoju z dn. 28.10.2010, z późn. zm.



Cele Programu
Celem głównym jest stymulowanie generowania innowacyjnych 
produktów, usług i systemów bazujących na technologiach ICT celem 
zapewnienia komfortowego funkcjonowania ludzi starszych.

Dotychczasowa tematyka konkursowa, rozwiązania wspomagające osoby starsze:
- cierpiące na choroby przewlekłe
- w aktywnym starzeniu się w społeczeństwie
- w samodzielności i niezależności
- w zwiększeniu mobilności
- w zwiększeniu samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności
- w życiu zawodowym
- rozwiązania informatyczne we współczesnym świecie 



Budżet i źródła finansowania
• AALA utrzymuje się ze składek opłacanych przez kraje 

członkowskie oraz dotacji


• Budżet konkursu stanowią środki krajów finansujących projekty 
badawcze oraz procentowy wkład Komisji Europejskiej 
(maksymalny wkład KE na siedmioletni program: 175 000 000 €)


• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju alokowało 500 000 € każdego 
roku na dofinansowanie projektów z udziałem polskich jednostek, 
łącznie ze środkami KE ~0,9 mln €


• Wykonawcy otrzymują całość środków za pośrednictwem NCBR



Dofinansowanie z KE

Dofinansowanie Komisji Europejskiej na realizację projektów
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Zasady aplikowania
• Jednoetapowy nabór wniosków organizowany raz w roku (najbliższy, 

ósmy, planowany na I/II kw. 2015r.)


• Wniosek w języku angielskim składany w systemie elektronicznym


• Ocena formalna przez Instytucje Finansujące oraz Stowarzyszenie, ocena 
merytoryczna wniosku przez międzynarodowych ekspertów


• Lista rankingowa projektów rekomendowanych do dofinansowania


• Zaproszenie do złożenia wniosku krajowego (negotiations and clarification 
phase)


• Umowa konsorcjum, umowa o wykonanie projektu, realizacja



Charakterystyka projektu (1/3)
• Obowiązuje język angielski (!)


• Międzynarodowe konsorcjum: co najmniej 3, niezależne (!) 
podmioty z minimum 3 krajów będących uczestnikami konkursu, 
maksymalnie 10 podmiotów


• Skład konsorcjum: co najmniej jeden partner biznesowy, co najmniej 
jeden przedsięborca sektora MŚP, co najmniej jedna organizacja 
współpracująca z użytkownikami końcowymi (osoby starsze)


• Spodziewana objętość wniosku: 15-30 stron


• Okres realizacji projektu: 12-36 miesięcy



Charakterystyka projektu (2/3)
• Całkowity budżet projektu: 1-7 mln € (dofinansowanie + środki 

własne)


• Plan na wdrożenie projektu 2-3 lata po jego zakończeniu


• win/win/win concept




Uwaga: Reguły poszczególnych konkursów mogą różnić się między 
sobą. Każdy konkurs ma osobny "calltext".



Charakterystyka projektu (3/3)
• Potencjalne korzyści


• Kwestie etyczne


• Zabezpieczenie praw własności


• Ramy działań dla użytkownika końcowego i biznesu (framework for 
end-user, framework for business)



Umowa z NCBR (1/2)
• Warunki konieczne: wniosek elektroniczny, pozytywna ocena 

formalna i merytoryczna, utworzona lista projektów 
rekomendowanych do dofinansowania, zaproszenie do negocjacji


• 60 dni na wniosek krajowy w języku polskim: metryka projektu, 
zadania przeniesione z pierwotnego wniosku, niezbędne 
oświadczenia wymagane przepisami prawa. Im szybciej, tym lepiej


• Wniosek krajowy nie jest oceniany merytorycznie


• Najważniejszą część wniosku krajowego stanowi uzasadnienie 
kosztów



Umowa z NCBR (2/2)
• Ocena finansowa wniosku krajowego przez NCBR, decyzja 

Dyrektora ws. przyznania środków finansowych, ewentualna 
procedura odwoławcza


• Podpisanie i dostarczenie do NCBR umowy konsorcjum 
warunkiem podpisania umowy o finansowanie projektu (!)



Dofinansowanie projektu (1/2)
• Dofinansowanie przekazywane raz lub dwa razy w roku przez NCBR 

zgodnie z harmonogramem płatności (załącznik nr 4 do Umowy)


• Pierwsza zaliczka przekazywana do 30 dni po podpisaniu Umowy 

• Kolejne zaliczki na realizację projektu wypłacane na podstawie 

złożonego do NCBR wniosku o płatność, tj. maksymalnie do 15 
listopada każdego roku budżetowego oraz po wykorzystaniu 
miniumum 70% wszystkich poprzednich zaliczek, w przeciwnym 
wypadku wniosek o zmianę harmonogramu płatności


• Droga finansowa projektu oddzielona od merytorycznej



Dofinansowanie projektu (2/2)
Przyznane dofinansowanie można przeznaczyć na:
• Wynagrodzenia
• Aparaturę
• Grunty i budynki
• Usługi obcE
• Koszty Operacyjne (materiały, itp.)
• Koszty Ogólne

Kosztorys musi być spójny z wnioskiem międzynarodowym.

Przewodnik kwalifikowalności kosztów publikowany wraz z 
ogłoszeniem konkursowym na stronie internetowej NCBR.



Raportowanie
• Na poziomie międzynarodowym: midterm review (fizyczne 

spotkanie, obecność obowiązkowa), final review


• Na poziomie krajowym: zgodnie z Umową, raport okresowy 
zawierający sprawozdanie merytoryczne z przebiegu realizacji 
projektu, składany co roku do 31. marca


• Na poziomie krajowym: wniosek o płatność zawierający dane 
finansowe dotyczące wydatkowania środków, składany do 15. 
listopada 



Informacje o Programie
• Strona internetowa Programu: www.aal-europe.eu


• Informacje o konkursach: www.ncbr.gov.pl/aal


• AALForum: www.aalforum.eu



Statystyka (1/2)
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Statystyka (2/2)



Rady praktyczne
• Poszukiwanie partnerów do realizacji projektu


• Dni informacyjne, AALForum, warsztaty AAL2Business


• Krajowe zasady różnią się między sobą (!)


• Calltext, Guidelines for Applicants, Guidelines for Coordinators

• Stosunkowo długi time to contract



Pytania..?



Wojciech Piotrowicz
AAL Polish National Contact Person

wojciech.piotrowicz@ncbr.gov.pl
Tel: +223907297/ +785661476

Ambient Assisted Living  
Joint Programme

Program AAL

Dziękuję za uwagę!
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