
Charakterystyka i zasady realizacji projektów w ramach Ścieżki dla Mazowsza:

• Realizacja projektu samodzielnie lub w konsorcjum – możliwa jest realizacja projektu w konsorcjum, max. 3 

podmioty a liderem przedsiębiorstwo realizujące projekt na terenie woj. mazowieckiego

• Poszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o koszty prac przedwdrożeniowych – wsparciu podlegają 

koszty przygotowania do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej. Obejmują one w szczególności 

opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikację, badania rynku. 

• Koszty podwykonawstwa nie mogą przekroczyć 60% kosztów kwalifikowanych prac B+R (w projektach 

realizowanych przez konsorcja 50%) 

• Koszty ogólne (zarządzania) – rozliczane ryczałtowo w wysokości 25% sumy kosztów bezpośrednich 

(nieuwzględniających podwykonawstwa)

Ścieżka dla 

Mazowsza

Maksymalna dotacja

15 lub 20 mln EUR 

– w zależności od struktury badań

Minimalna wartość projektu

MSP – 1 mln PLN

Duże – 2 mln PLN

Długość trwania projektu

Do 30 czerwca 2023

Instytucja

Narodowe Centrum Badań 

i Rozwoju (NCBR)

Strona internetowa

https://www.ncbr.gov.pl/progra

my/fundusze-

europejskie/poir/konkursy/5-1-

1-1-2020/

Budżet konkursu

200 mln PLN

Beneficjenci

Przedsiębiorstwa i konsorcja

Składanie wniosków – 3 rundy

do 5 czerwca 2020

do 24 lipca 2020

do 31 grudnia 2020

Szybka Ścieżka 
„KORONAWIRUSY”
Dotacje na projekty 

badawczo-rozwojowe 

przedsiębiorstw na terenie całej Polski

Innowacje i B+R, Dotacje i ulgi

http://www.pwc.pl/innowacje

Podstawowe informacje 

o konkursie Ścieżka „Koronawirusy”

Konkurs dedykowany jest wszystkim 

przedsiębiorcom (i konsorcjom), którzy chcą 

przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się 

wirusów, ze szczególnym uwzględnieniem 

pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. 

Dotacje przeznaczone są na projekty 

badawczo-rozwojowe zmierzające do 

opracowania nowych rozwiązań, narzędzi 

i systemów wspierających walkę z 

COVID-19.



Główne zasady w ramach konkursu

• Tematyka projektu B+R zgodna z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami

• Tylko 4 główne kryteria punktowane w ramach oceny merytorycznej

• Beneficjent zobowiązuje się do wdrożenia wyników badań przemysłowych lub eksperymentalnych 

prac rozwojowych w ciągu 3 lat od zakończenia projektu

• Składanie wniosku tylko w formie elektronicznej przez system NCBR

+ 15%
premii

Pomoc de minimis na wsparcie przygotowania do wdrożenia (maks. 

200.000 EUR przez okres trzech lat dla jednego przedsiębiorstwa) 90%

Innowacje i B+R, Dotacje i ulgi

http://www.pwc.pl/innowacje

Szerokie rozpowszechniane 

wyników projektu

W ciągu 3 lat od zakończenia projektu wyniki projektu

• Zostaną zaprezentowane na co najmniej 

3 konferencjach naukowych i technicznych, 

w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej 

lub

• Zostaną opublikowane w co najmniej 

2 czasopismach naukowych lub technicznych 

lub

• Zostaną w całości rozpowszechnione za 

pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub 

oprogramowania z licencją otwartego dostępu. 

Skuteczna współpraca

Skuteczna współpraca musi łączyć

• Co najmniej 2 niepowiązanych ze sobą 

przedsiębiorców, wśród których jest co najmniej 

jedno MŚP, przy czym żaden z przedsiębiorców 

realizujących projekt nie ponosi więcej niż 70 % 

kosztów kwalifikowanych danej kategorii badań

(badań przemysłowych lub prac rozwojowych)

• Przedsiębiorstwa z co najmniej 1 jednostką 

naukową, która ponosi min. 10% kosztów 

kwalifikowanych projektu

Poziom dofinansowania Prace przedwdrożeniowe

Poziom dofinansowania Badania przemysłowe

Duże 
przedsiębiorstwo

50% 25%

Prace rozwojowe

60% 35%

70% 45%

Średnie 
przedsiębiorstwo

Małe 
przedsiębiorstwo



Proces 

i kryteria wyboru

Podobne i komplementarne konkursy

• Programy sektorowe (m.in. GameINN, Szybka Ścieżka)

• Projekty aplikacyjne – dotacje na projekty B+R realizowane w konsorcjach z jednostkami naukowymi

• Projekty badawcze realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Ocena formalna wniosku

• Spełnianie warunków uczestnictwa w zakresie kwalifikowalności 

wnioskodawcy

• Złożenie Wniosku w wersji elektronicznej w wymaganym terminie

• Wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza wniosku

• Załączenie do wniosku wymaganych dokumentów (formularz PNT-01, 

sprawozdania finansowe za 3 ostatnie lata, oświadczenia)

Ocena merytoryczna - Panel Ekspertów

Projekty które spełnią wymogi formalne zostaną poddane ostatecznej ocenie w 

ramach Panelu Ekspertów. Panel Ekspertów dokonuje oceny merytorycznej w 

ramach następujących kryteriów punktowanych:

a) Istota projektu – cel, metodologia badawcza i nowość rezultatów (od 0 do 5 

pkt)

b) Realizacja Projektu – plan prac, zespół projektowy i zasoby techniczne 

niezbędne do prowadzenia prac B+R (od 0 do 5 pkt)

c) Wdrożenie wyników Projektu – prawa własności intelektualnej, 

zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia (od 0 do 5 pkt)

d) Wdrożenie na terenie RP (0/1)

Projekt może uzyskać maksymalnie 16 pkt. Aby mógł otrzymać 

dofinansowanie musi zdobyć minimum po 3 punkty w ramach kryteriów a) -

c). 

Na podstawie wyników oceny merytorycznej opracowywane są: lista rankingowa 

pozytywnie ocenionych wniosków oraz lista rankingowa negatywnie ocenionych 

wniosków. Na liście rankingowej pozytywnie ocenionych wniosków wskazane są 

wnioski rekomendowane do dofinansowania oraz wnioski nierekomendowane do 

dofinansowania.

Cały proces oceny planowany jest na 3 miesiące. Przedsiębiorca może 

rozpocząć realizację projektu nie wcześniej niż jeden dzień po złożeniu wniosku

Ocena wstępna

Ocena merytoryczna

Panel Ekspertów

Przyznanie środków 

finansowych następuje 

w drodze decyzji 

Dyrektora NCBR, która 

jest wydawana w 

terminie do 4 miesięcy 

od dnia zamknięcia 

naboru wniosków

Innowacje i B+R, Dotacje i ulgi

http://www.pwc.pl/innowacje

Ocena TAK/NIE

• Zasadność budżetu projektu

• Zrównoważony rozwój 

• Równość szans

• Zgodność z tematyką konkursu



Uwaga: Wszelkie zawarte w niniejszej publikacji informacje mają charakter orientacyjny – publikacja nie może stanowić jedynej 

podstawy podejmowanych działań. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy zasięgnąć fachowej porady.

©2020 PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Wszystkie prawa 

zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa „PwC” odnosi się do PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa, firmy wchodzącej w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których 

każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny

Z przyjemnością wesprzemy Państwa we wstępnej analizie projektu pod kątem kwalifikowalności 

i szans na dofinansowanie.

Doradztwo na etapie ubiegania się o dotację:

Przygotowanie dokumentacji 

aplikacyjnej

Wsparcie w trakcie oceny 

projektu, w tym przygotowanie do 

Panelu Ekspertów

Doradztwo przy rozliczaniu 

projektu oraz dotacji, w tym: 

szkolenia, przygotowanie / 

weryfikacja dokumentacji 

rozliczeniowej, przygotowanie 

do kontroli realizacji projektu 

przez upoważnione instytucje

Jak możemy pomóc?

+48 502 184 165

jacek.zimoch@pwc.com

Jacek Zimoch

Starszy Menedżer

Biuro PwC Wrocław

ul. Swobodna 1, 

50-088 Wrocław

+48 502 184 206

rafal.pulsakowski@pwc.com

Rafał Pulsakowski

Dyrektor

Biuro PwC Kraków

ul. Pawia 7, 

31-154 Kraków

+48 502 184 907

mieczyslaw.gonta@pwc.com

Mieczysław Gonta

Partner

Biuro PwC Warszawa

ul. Polna 11, 

00-633 Warszawa

Innowacje i B+R, Dotacje i ulgi

http://www.pwc.pl/innowacje

Innowacje i B+R, Dotacje i ulgi

http://www.pwc.pl/innowacje

Bądźmy w kontakcie!

Wejdź na www.pwc.pl/subskrypcje i otrzymuj informacje o nowych alertach, 

wydarzeniach i raportach PwC – od razu po publikacji!

+48 519 507 467

barbara.brzezinska@pwc.com

Barbara Brzezińska

Menedżer

Biuro PwC Warszawa

ul. Polna 11, 

00-633 Warszawa

+48 519 507 208

grzegorz.kus@pwc.com

Grzegorz Kuś

Starszy Menedżer

Biuro PwC Warszawa

ul. Polna 11, 

00-633 Warszawa

+48 519 507 591

jakub.sochacki@pwc.com

Jakub Sochacki

Menedżer

Biuro PwC Kraków

ul. Pawia 7, 

31-154 Kraków

http://www.pwc.pl/subskrypcje

