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MISJA NCBR 

 

 

Wsparcie polskich jednostek naukowych oraz 

przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i 

wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań 

naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego 

gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa. 



WSPARCIE NCBR  

 
Nowy lub znacząco ulepszony produkt, proces lub usługa 

Projekt B+R 

Prace rozwojowe [PR] 

 

Łączenie i wykorzystywanie dostępnej 

wiedzy.  

(w tym prototypy, instalacje pilotażowe i 

demonstracyjne, Wynikiem jest produkt, 

technologia lub usługa gotowe do 

komercjalizacji 

Badania przemysłowe [BP] 

 

Uzyskanie nowej wiedzy,  

w celu opracowywania nowych lub 

znacząco ulepszonych produktów, 

procesów i usług 

i/ lub 



NCBR.gov.pl 
Programy sektorowe  

                  

Działanie 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

 służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych 

dla rozwoju poszczególnych sektorów gospodarki 

 grupa przedsiębiorstw występuje w imieniu sektora o 

ustanowienie programu (Studium Wykonalności)  

 Beneficjenci - przedsiębiorcy i konsorcja 

przedsiębiorstw 



Program Sektorowy PBSE 

Cel główny programu: 
Wzrost innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego w 
perspektywie roku 2023 
 
Cele szczegółowe: 
 Zwiększenie liczby innowacji w sektorze elektroenergetycznym  
 Ograniczenie poziomu emisji zanieczyszczeń generowanych przez 

przedsiębiorstwa z sektora elektroenergetycznego  
 Zwiększenie udział energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł 

energii (OZE) w miksie paliwowym sektora elektroenergetycznego  
 Zwiększenie efektywność energetycznej sektora oraz poziomu 

rozwoju obszaru inteligentnej energii 
 Zwiększenie gotowości sektora do intensywnego rozwoju energetyki 

prosumenckiej  



Obszary tematyczne PBSE 

A. Energetyka konwencjonalna 

B. Energetyka odnawialna 

C. Sieci elektroenergetyczne 

D. Nowe produkty i usługi 



Program Sektorowy IUSER 

Cel główny programu: Zwiększenie konkurencyjności międzynarodowej 
sektora producentów inteligentnych urządzeń i systemów do generacji 
energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozsianej 
(IUSER) w perspektywie roku 2023. 
 
Cele szczegółowe: 
 Wzrost zaangażowania przedsiębiorstw w prace badawczo-rozwojowe 

prowadzone w sektorze; 
 Zwiększenie liczby innowacyjnych produktów i procesów oraz ich 

wdrożeń w sektorze; 
 Wsparcie procesów rozwoju i implementacji  technologii 

dedykowanych branży energetyki rozsianej oraz inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych klasy Smart Grid; 

 Poprawa efektywności energetycznej gospodarki w oparciu o 
produkty i procesy opracowywane w ramach programu. 



Obszary tematyczne IUSER 

A. Magazynowanie energii w systemach użytkowników 

końcowych 

B. Sterowanie generacją i energią w układach rozsianych 

użytkowników końcowych 

C. Technologie w obszarze systemów i urządzeń zwiększania 

efektywności energetycznej 

D. Rozwój systemów, urządzeń i oprogramowania dla 

bezpieczeństwa sieci infrastruktury krytycznej 
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„ 

Programy Horyzontalne 

• minimalna wartość projektu MŚP: 

 2 mln zł – w przypadku realizacji projektu poza woj. mazowieckim 

 5 mln zł – w przypadku realizacji projektu w woj. mazowieckim 

• minimalna wartość projektu dużego przedsiębiorstwa: 12 mln zł  

• zmiana trybu oceny wniosków  

SZYBKA ŚCIEŻKA - Poddziałanie 1.1.1 (POIR) 

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa (MŚP i duże) 

 

 badania przemysłowe lub prace rozwojowe nad 

rozwiązaniami technologicznymi i produktami służącymi 

rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej 

 odbiorcy: przedsiębiorstwa (jednostki naukowe w ramach  

podwykonawstwa) 

 Krajowe Inteligentne Specjalizacje 

 

 

• „ 
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„ 

Programy Horyzontalne 

• minimalna wartość projektu MŚP: 

 2 mln zł – w przypadku realizacji projektu poza woj. mazowieckim 

 5 mln zł – w przypadku realizacji projektu w woj. mazowieckim 

• minimalna wartość projektu dużego przedsiębiorstwa: 12 mln zł  

• zmiana trybu oceny wniosków  

POIR Poddziałanie 4.1.4. Projekty aplikacyjne 

 badania przemysłowe lub prace rozwojowe  

 odbiorcy: konsorcja naukowe z udziałem przedsiębiorcy 

(minimum jednostka naukowa + przedsiębiorstwo) 

 Krajowe Inteligentne Specjalizacje 

 

 



Status 

przedsiębiorcy 

Maks. pomoc 

na badania 

przemysłowe 

Maks. pomoc 

na badania 

przemysłowe 

z uwzgl. premii 

Maks. 

pomoc na 

prace 

rozwojowe 

Maks. pomoc na 

prace rozwojowe 

z uwzgl. premii 

Mikro 

przedsiębiorstwa 70% 80% 45% 60% 

Małe 

przedsiębiorstwa 
70% 80% 45% 60% 

Średnie 

przedsiębiorstwa 
60% 75% 35% 50% 

Przedsiębiorstwa 

inne niż MŚP 50% 65% 25% 40% 

In tensywność pomocy publ icznej  

% kosztów kwal i f ikowanych  



Kryteria oceny merytorycznej 

 Zgodność z zakresem tematycznym konkursu 

 Nowość rezultatów projektu 

 Zaplanowane prace B+R  

 Zespół badawczy, kadra zarządzająca oraz zasoby techniczne  

 Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia 

 Wdrożenie rezultatów projektu na terenie RP 



Podsumowanie 

Szeroka oferta programowa, obejmująca pełen cykl prac 
badawczo-rozwojowych „od pomysłu do przemysłu” 

Nowe programy odpowiedzią na zapotrzebowanie polskiej 
gospodarki  

Stale testujemy i wdrażamy nowe mechanizmy wsparcia  

Dzielimy z beneficjentami ryzyko  

 

Zapraszamy do współpracy  
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Dziękuję za uwagę 
www.ncbr.gov.pl 

 

 
anna.ostapczuk@ncbr.gov.pl  
 
 


