
00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a  

tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 

sekretariat@ncbr.gov.pl  
 

 

 

JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT B+R? 

Warsztaty dla małych i średnich firm zainteresowanych aplikowaniem o środki na projekty B+R 

finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój (PO IR) 

 

Data: 25 kwietnia 2018 r. 

Miejsce: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, ul. Smoluchowskiego 48, Wrocław 

Celem warsztatów jest przygotowanie Uczestników do tworzenia projektów B+R w kontekście 

aplikowania o środki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach PO IR (z akcentem na 

konkurs „Szybka Ścieżka”), zapoznanie z podstawowymi zasadami procesu przygotowania 

projektów, jak również poznanie tajników aplikowania. Podczas spotkania poruszone zostaną 

zagadnienia związane m.in.: ze specyfiką prac B+R, sposobami ochrony własności intelektualnej, 

wymaganymi zasobami, analizą rynku, planowaniem projektu, analizą ryzyka, kosztami 

kwalifikowalnymi, zasadą konkurencyjności i zasadami pomocy publicznej. Warsztaty zostaną 

poprowadzone w formie interaktywnej, co pozwoli Państwu również na zdobycie praktycznych 

umiejętności i poznanie narzędzi, które będą przydatne w procesie planowania projektów B+R. 

Organizatorzy: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z Krajowym Punktem 
Kontaktowym Programów Badawczych UE i Regionalnym Punktem Kontaktowym Wrocław 

 

PROGRAM RAMOWY: 

8:00 – 8:30  Rejestracja uczestników/ kawa powitalna 
 

8:30 – 9:15 Dlaczego to, co robisz to B+R? 
 

9:15 – 10:30 Czy masz prawa własności do rozwiązania i jak zapewnisz sobie prawa dostępu? 
 

10:30 – 10:45 Przerwa kawowa 
 

10:45 – 11:45 Dlaczego musisz mieć zespół i infrastrukturę? 
 

11:45 – 13:00 Czy znasz odbiorców swojego rozwiązania i czy uda Ci się na nim zarobić? 
 

13:00 – 13:30 Lunch 
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13:30 – 14:30 Czy potrafisz zaplanować swój projekt B+R? 

 
14:30 – 14:45 O czym jeszcze powinieneś pamiętać? 

 
14:45 – 15:00 Przerwa kawowa 

 
15:00 – 16:30 Na co i jak możesz wydać pozyskane środki? 
  
 

TRENERZY 

Warsztaty poprowadzą eksperci z wieloletnim stażem trenerskim oraz doświadczeniem 

w aplikowaniu i realizacji projektów B+R: 

Marta Krutel - posiada ponad 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla 

przedstawicieli/lek MŚP w zakresie doradztwa gospodarczego oraz konsultacji w obszarze badań, 

rozwoju i innowacji. Zawodowo realizuje się w obszarze pozyskiwania grantów i dotacji z 

funduszy europejskich oraz realizacji projektów unijnych. Specjalizuje się w tematyce związanej z 

przygotowaniem oraz rozliczaniem projektów unijnych. Posiada wiedzę teoretyczną oraz 

praktyczną z zakresu uwarunkować realizacji projektów, a także opracowania wniosków o 

dofinansowanie projektów z funduszy EU. 

Bartosz Majewski - prawnik, absolwent WPIA UW. Od 6 lat pracując w KPK doradza podmiotom z 

obszaru B+R podczas realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Nominowany przez Komisję 

Europejską jako NCP do spraw finansowych i prawnych w programie Horyzont 2020. 

Doświadczony ekspert i prelegent. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej w 

międzynarodowych konsorcjach badawczych oraz w zasadach rozliczania projektów B+R. 

Łukasz Dyba - posiada doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie warunków 

wsparcia projektów z funduszy europejskich, w szczególności w obszarze działalności badawczo-

rozwojowej. Reprezentował stronę przedsiębiorstw  w pracach realizowanych w komitetach 

monitorujących wybranych programów operacyjnych oferujących wsparcie B+R i innowacyjności 

oraz w kontaktach z administracją publiczną i partnerami społecznymi. Brał udział w realizacji 

projektów ze wsparciem z funduszy. 


