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Finansowanie i realizacja projektów B+R
Jak poszukiwać źródeł finansowania na realizację swoich 

pomysłów



Prowokacja: Czy na pewno dotacje?

 Własna gotówka – szybciej

 nie można rozpocząć projektu przed złożeniem wniosku

 Kredyt - łatwiej rozliczyć

 projekt finansowany z dotacji wymaga rozbudowanej 
sprawozdawczości i podlega szczegółowym kontrolom

 Inwestor – „smart money” i elastyczność

 zmiany w założeniach projektów finansowanych z dotacji są bardzo 
niemile widziane, czasem niemożliwe



Dotacje – start poszukiwań



Punktem wyjścia jest projekt

 Dobrą praktyką jest dopasowywanie źródła finansowania do 
projektu – priorytetem powinny być rzeczywiste potrzeby 
podmiotu i jego strategia

 Im mniej modyfikuje się projekt w celu dopasowania do 
wymogów konkursu dotacyjnego – tym lepiej

 „Wymyślanie” projektów „pod dotację” skutkuje:

 brakiem motywacji do ich realizacji

 absorbowaniem zasobów projektami, które nie przynoszą 
rzeczywistej, trwałej wartości

 trudnościami w osiągnięciu założonych rezultatów



Początek poszukiwań

 Główna wyszukiwarka: www.funduszeueropejskie.gov.pl

 Najważniejsze krajowe instytucje finansujące B+R

 NCN (badania podstawowe) - www.ncn.gov.pl

 NCBR (badania przemysłowe i prace rozwojowe) – www.ncbr.gov.pl

 PARP (bony na innowacje, ochrona własności przemysłowej) – www.parp.gov.pl

 Regionalna Instytucja Finansująca – Agencja Rozwoju Pomorza – www.arp.gda.pl

 Ramowy program badawczy UE: ec.europa.eu/programmes/horizon2020

http://www.funduszeueropejskie.gov.pl/
http://www.ncn.gov.pl/
http://www.ncbr.gov.pl/
http://www.parp.gov.pl/
http://www.arp.gda.pl/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020


287 możliwości?



Jak wybrać odpowiednią dotację?



Filtry

 Typ beneficjenta

 Przedmiot projektu

 Budżet

 Miejsce realizacji

 Termin konkursu



Porównywanie źródeł dofinansowania

 Koszty

 wkładu własnego do projektu (wartość projektu minus dotacja)

 przygotowania wniosku o dofinansowanie (w tym usług doradczych, 
prawnych, tłumaczenia, usług rzecznika patentowego)

 rozliczenia projektu dofinansowanego (w tym usług doradczych, prawnych, 
księgowych, audytowych, tłumaczenia)

 rozliczenia z członkami konsorcjum po zrealizowaniu projektu

 realizacji wymaganych wskaźników projektu

 Szanse uzyskania dofinansowania w danym konkursie



Case: Szybka ścieżka czy Projekty aplikacyjne?

 Założenia projektu:

 Wnioskodawca: mały przedsiębiorca

 Typ projektu: badawczo-rozwojowy 

 Rezultat: innowacja w skali światowej

 Wartość projektu 6 mln zł, w tym:

 koszt badań przemysłowych realizowanych przez jednostkę naukową = 
2 mln zł

 koszt prac rozwojowych realizowanych przez pracowników 
Wnioskodawcy = 4 mln zł



Porównanie wartości dofinansowania

Szybka ścieżka 

(PO IR 1.1.1)

Projekty aplikacyjne 

(PO IR 4.1.4)

Poziom

dofinansowania 

badań 

przemysłowych

80% (jednostka naukowa 

w roli podwykonawcy)

100% (jednostka naukowa 

jako konsorcjant)

Poziom 

dofinansowania 

prac rozwojowych

60% 60%

Kwota wkładu 

własnego 

Wnioskodawcy

20% * 2 mln zł + 40% * 4 

mln zł = 2 mln zł

0% * 2 mln zł + 40% * 4 mln zł 

= 1,6 mln zł



Porównanie szans na uzyskanie dotacji

Szybka ścieżka (PO IR 

1.1.1)

Projekty aplikacyjne (PO IR 

4.1.4)

Alokacja (wartość 

dostępnych środków 

w konkursie)

750 mln PLN 200 mln PLN

Współczynnik 

skuteczności 

wniosków

14,09% 12,86%

Szacowana liczba 

punktów oceny 

merytorycznej w 

stosunku do 

maksymalnej

70% 80%



Decyzja Wnioskodawcy

 Wstępna decyzja Wnioskodawcy: PO IR 4.1.4 – Projekty 
aplikacyjne

 niższa kwota wkładu własnego, pozostałe koszty zbliżone

 porównywalne szanse na uzyskanie dofinansowania



Zmiana decyzji po konsultacji

 PO IR 4.1.4 Projekty aplikacyjne

 udział jednostki naukowej w prawach do wyników prac B+R 
odzwierciedlający wartość ponoszonych w projekcie wydatków –
wymóg regulaminu konkursu

 szacowana kwota odkupienia części praw do wyników prac B+R od 
jednostki naukowej po zakończeniu projektu wynosiła 2,5 mln zł

 Ostatecznie Wnioskodawca zdecydował się na PO IR 1.1.1 
„Szybka ścieżka”, gdzie ma pełnię praw do wyników
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