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Środki na B+R w POIR

Jak było - czyli ocena wniosków w POIG

Zmiany w procedurze oceny

Jak jest – czyli ocena wniosków w POIR



Ś rodk i  na B+R w POIR

IP dla I i IV osi

≈≈≈≈ 5 mld € 58,9% alokacji



Wniosek w wersji 
elektronicznej + 

papierowej

Ocena 
formalna w 

NCBR

Ocena merytoryczna:

- 3 indywidulanych ekspertów 
naukowych

- kryteria dostępowe i punktowe

Jak by ło…czyl i  ocena wniosków 

w POIG



Zmiany w procedurze oceny 

wniosków w POIR

MIR

Komisja 
Europejska

Bank 
Światowy

� Tylko wersja elektroniczna 
wniosku

� Udział ekspertów biznesowych i 
naukowych w ocenie

� Nacisk w kryteriach oceny na 
rezultat prac B+R w kontekście 
poprawy pozycji konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa

� Wprowadzenie panelu 
ekspertów

� Spotkania z wnioskodawcami

Zmiany w procedurze oceny



Wniosek 
w wersji 

elektronicznej

Ocena 
formalna w 

NCBR

Ocena ekspertów 
biznesowych i 
naukowych

Panel ekspertów

60-90 dnizakończenie naboru informacja o wynikach

Jak jest…czyl i  ocena wniosków 

w POIR



Wniosek o dof inansowanie

I Projekt – podstawowe dane

II Wnioskodawca – dane, działalność

III Cel i uzasadnienie biznesowe
– cel, rynek, nowość rezultatów, wdrożenie

IV Prace B+R
– zagadnienie technologiczne i planowane prace

V Zdolność wnioskodawcy do wykonania projektu i 
wdrożenia jego rezultatów

VI Budżet projektu

VII Wskaźniki

� Najważniejszy jest pomysł!

� Krótki wniosek, zwięzłe 
opisy – limity znaków w 
polach

� PL + ENG (wybrane pola)



Ocena formalna Ocena ekspertów Panel

1. Projekt obejmuje badania 
przemysłowe i prace rozwojowe 
albo prace rozwojowe

2. Zaplanowane prace B+R są 
adekwatne i niezbędne do celu 
projektu, a ryzyka z nimi związane 
zostały prawidłowo zdefiniowane

3. Zespół badawczy oraz zasoby 
techniczne zapewniają prawidłową 
realizację zaplanowanych w 
projekcie prac B+R

4. Projekt wpisuje się w Krajową 
Inteligentną Specjalizację

1. Projekt dotyczy innowacji 
produktowej lub procesowej

2. Kwestia własności intelektualnej 
nie stanowi bariery dla wdrożenia 
rezultatów projektu

3. Kadra zarządzająca oraz sposób 
zarządzania w projekcie umożliwia 
jego prawidłową realizację

4. Nowość rezultatów projektu

5. Zapotrzebowanie rynkowe na 
rezultaty projektu

6. Opłacalność wdrożenia

7. Wdrożenie rezultatów projektu 
jest planowane na terenie RP

Pracownicy NCBR Eksperci naukowi Ekspert biznesowy 

Panel   
ekspertów

Procedura oceny i  kry ter ia



Dziękuję
za uwagę


