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 CENTRA BADAWCZO ROZWOJOWE – 
wsparcie z Programu Operacyjnego 
Inteligentny – Rozwój 2014-2020 
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• Efekt: nowe 
produkty/usługi 
 

• Minimalna wartość 
• kosztów 
• kwalifikowanych: 2 mln PLN 

 

 
•  Beneficjenci: 

•            Przedsiębiorcy  

• Cel działania: wsparcie 
tworzenia lub rozwoju 
infrastruktury B+R 
przedsiębiorstw 
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DEFINICJA CBR*   
• Przez inwestycję typu centrum badawczo-rozwojowe rozumie się jednostkę 

organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub 

rozwijającą działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań 

naukowych i prac rozwojowych, w wydzielonych i przystosowanych do tego typu 

działalności pomieszczeniach, przy wykorzystaniu infrastruktury B+R oraz 

wykwalifikowanej kadry. 

*Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r.  w sprawie udzielania pomocy finansowej 

na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 181)  

http://www.poir.gov.pl/media/8566/rozp_Min_Gosp_pom_fin_CBR_POIR_14_20.pdf
http://www.poir.gov.pl/media/8566/rozp_Min_Gosp_pom_fin_CBR_POIR_14_20.pdf
http://www.poir.gov.pl/media/8566/rozp_Min_Gosp_pom_fin_CBR_POIR_14_20.pdf
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Nieruchomości 
i roboty budowlane Aparatura i urządzenia Patenty, licencje, wiedza 

techn., doradztwo 

Projekty inwestycyjne polegające na utworzeniu lub rozbudowie 
centrów/działów badawczo-rozwojowych 

Prowadzenie badań 
na potrzeby własne, 
podmiotów z grupy 
kapitałowej lub 
zewnętrznych 
prowadzące do 
nowych produktów 
lub usług 

2 mln zł ≥  
Koszty kwalifikowane  
< 50 mln euro 
 
 
 

Też duże firmy 



35% 

10% - 20% 

  

50% 

25% 

35% 

35% 

35% 

35% 

35% 35% 

35% 

25% 

25% 

50% 

50% 

50% 

Premia % 

Średnie przedsiębiorstwo 
Małe przedsiębiorstwo 

+10% 
+20% 

Poziom dofinansowania zależy od 
lokalizacji projektu i wielkości firmy - 
Mapa pomocy regionalnej. 
Maksymalnie do 70%. 
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Przykładowe koszty kwalifikowane w ramach regionalnej pomocy 
inwestycyjnej 

 Nabycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych do 10 % 

k.k.), w tym prawa użytkowania wieczystego 

 Nabycie robót i materiałów budowlanych 

 Nabycie lub wytworzenie środków trwałych z kosztem instalacji 

i uruchomienia 

 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, 

licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej 

 Spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 
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Pomoc na projekty badawczo - rozwojowe 
25% - inny niż z MSP 
35% - Średni Przedsiębiorca 
45% - Mikro i Mały Przedsiębiorca 
Koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i 
równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu 
(wynagrodzenia-niekwalifikowane) 

25% - inny niż z MSP 
35% - Średni 
45% - Mikro i Mały 
Koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z 
realizacją projektu, np. materiały do badań, odczynniki, surowce. 

Pomoc de minimis 



Brak projektów generujących dochód 

8 

Dofinansowanie nie jest pomniejszane o zryczałtowaną procentową stawkę 
dochodów  

Dotyczy wszystkich projektów objętych pomocy publicznej 

Brak konieczności monitorowania dochodu 

Zmiana wynika z ze znowelizowanego rozporządzeniem PE i Rady (UE) 
nr 1303/2013 (tzw. Rozporządzenie Omnibus) 
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PROCEDURA WYBORU PROJEKTÓW 

WPŁYW WNIOSKU 
Do 30 kwietnia 2019 r.   

WERYFIKACJA FORMALNA 
(TERMIN/FORMA/ 

KOMPLETNOŚĆ) POPRAWA 
OCZYWISTYCH POMYŁEK Z 

URZĘDU 

KOP -> PRACOWNICY 
IOK/EKSPERCI -> UWAGI 

 
MOŻLIWOSĆ POPRAWY WNIOSKU W 
ZAKRESIE WSKAZANYM PRZEZ IOK I 

PRZEWIDZIANYM W KRYTERIACH OCENY  
 

OCENA PROJEKTÓW (ok 75 dni) 

OCENA POPRAWIONEGO 
WNIOSKU NA PANELU 

EKSPERTÓW 

LISTA PROJEKTÓW 
WYBRANYCH DO 

WSPARCIA 
Czerwiec/lipiec 2019 r. 

UMOWA O 
DOFINANSOWANIE 

Sierpień/wrzesień 2019 r. 
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PANEL EKSPERTÓW 

Wniosek o 
dofinansowanie 

Eksperci, którzy 
uwagowali 

wniosek  
(3 ekspertów z 

zakresu 
innowacyjności + 1 
ekspert finansowy) 

Wnioskodawca 
(nie więcej niż 

4 
przedstawicieli) 

Pracownicy IZ 

Posiedzenie 
KOP – max. 30 

min 
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KRYTERIA DLA DZIAŁANIA 2.1 POIR W ZAKRESIE OCENY INNOWACYJNOŚCI (1) 
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KRYTERIA DLA DZIAŁANIA 2.1 POIR W ZAKRESIE OCENY INNOWACYJNOŚCI (2) 
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KRYTERIA DLA DZIAŁANIA 2.1 POIR W ZAKRESIE OCENY FINANSOWEJ (1) 
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KRYTERIA DLA DZIAŁANIA 2.1 POIR W ZAKRESIE OCENY FINANSOWEJ (4) 

Kryteria fakultatywne 

1. Udział nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych (punktacja 0 
albo 1 albo 2 albo 3 albo 4 albo 5 albo 6) 

2.Przewidywana liczba nowych miejsc pracy dla pracowników B+R (punktacja 0 albo 1 albo 2 
albo 3) 

3. Wnioskodawca należy do sektora MSP (punktacja 0 albo 3) 

 4. Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego (punktacja 0 albo 2) 
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KRYTERIA DLA DZIAŁANIA 2.1 POIR W ZAKRESIE OCENY FINANSOWEJ (5) 
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Zasady oceny projektów z Regulaminu Konkursu 
Ocena spełnienia kryteriów obligatoryjnych wyboru projektów odbywa się poprzez 
udzielenie odpowiedzi „tak”/„nie” lub przyznanie określonej dla danego kryterium 

fakultatywnego liczby punktów według przypisanej skali 

Członkowie oceniający KOP mogą dokonywać korekty wydatków kwalifikowanych do 
wysokości 25% łącznych kosztów kwalifikowanych BEZ KONSEKWENCJI DLA 

POZYTYWNEJ OCENY 

Liczba możliwych do otrzymania punktów wynosi od 0 do 30. Warunkiem 
rekomendowania projektu do wsparcia jest uzyskanie pozytywnej oceny wszystkich 

kryteriów obligatoryjnych oraz uzyskanie co najmniej 15 pkt w ramach oceny 
fakultatywnej projektu, przy czym co najmniej 1 pkt projekt powinien otrzymać w 

ramach kryterium fakultatywnego Udział nakładów na działalność B+R w 
całkowitych nakładach inwestycyjnych 

W przypadku projektów z jednakową liczbą punktów zastosowanie mają kryteria 
rozstrzygające 
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Zasady oceny projektów na Panelu Ekspertów 
Czas trwania spotkania  Wnioskodawcy z Panelem Ekspertów –  max. 30 minut 

KOP podlega rejestracji dźwiękowej 

Nieusprawiedliwiona nieobecność Wnioskodawcy na posiedzeniu KOP jest równoznaczna z 
wycofaniem wniosku o dofinansowanie projektu w trakcie oceny. Wniosek NIE podlega ocenie  

Ocena jednego projektu może być dokonana na więcej niż jednym posiedzeniu KOP 

Zapytania Ekspertów i udzielone przez Wnioskodawcę wyjaśnienia podczas Panelu Ekspertów 
nie wymagają formy pisemnej 

Złożone przez Wnioskodawcę wyjaśnienia podczas posiedzenia Panelu Ekspertów stanowią 
integralną część wniosku o dofinansowanie i są protokołowane 
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  Okres trwania konkursu: 11.03.2019 – 
30.04.2019 

Alokacja na konkurs:  400 mln zł  
- 50 mln zł dla projektów z województwa mazowieckiego 

- 350 mln zł dla projektów z pozostałych województw 

 Pytania/wątpliwości dotyczące konkursu można 
zgłaszać pocztą elektroniczną  

2.1poir@miir.gov.pl 
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Składanie wniosków o dofinansowanie 
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Adres: 
Ministerstwo Inwestycji i  Rozwoju 
Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju 
Ul. Wspólna 2/4 
00 – 926 Warszawa 

„Wniosek o dofinansowanie w ramach działania 2.1 PO IR konkurs 1/2.1/2019” 

+ pełna nazwa i adres Wnioskodawcy 
+ czytelna pieczątka urzędu pocztowego z datą nadania 
 
W kopercie powinny znaleźć się: 
- oryginał podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji 

Wnioskodawcy – Oświadczenia o zgodności elektronicznej wersji 
wniosku o dofinansowanie i załączników ze stanem faktycznym i 
prawnym oraz Upoważnienia dla Banku do przekazania 
informacji objętych tajemnicą bankową 

- Płyta CD/USB z nagraną dokumentacją (skany + wersje .doc, .xlsm) 



Warto pamiętać! 

 Dofinansowanie w 2.1 mogą uzyskać jedynie projekty, 
 które przewidują budowę lub zakup infrastruktury B+R  (nieprodukcyjnej) 
 których realizacja nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o 

dofinansowanie, 
 których ramy czasowe realizacji nie przekraczają daty 31.12.2023 r. 
 zlokalizowane na terenie RP 
 wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację 
 przewidują koszty z pomocy regionalnej 
 
PRZECZYTAJ WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE I INSTRUKCJĘ WYPEŁNIANIA WNIOSKU 
 
 
Nie bagatelizuj zagadnienia równości szans i niedyskryminacji  oraz dostępności (standardy 
architektoniczne) 
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Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata  2014-
2020  



 
Dziękuję za uwagę 
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TELEFONY w MIIR dla 2.1 POIR: 
Sekr. 22/273 81 01 

Z-ca Dyrektora:  Patrycja Zeszutek  
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