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Centrum badawczo-rozwojowe – jednostka organizacyjna lub wyodrębniona organizacyjnie jednostka 
rozpoczynająca lub rozwijająca działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez 
wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do 
tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej, 
Projekty badawczo-rozwojowe - stanowią eksperymentalne prace rozwojowe, które polegają na 
zdobywaniu, łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z 
dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania 
nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład 
czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych 
produktów, procesów i usług. Prace rozwojowe mogą obejmować: 
• opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację 

nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków 
rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne 
produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony 

• opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, 
w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do 
wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do 
demonstracji i walidacji.  

Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do 
istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, 
nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń. 
 

DEFINICJE  
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Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 
Lista Krajowych Inteligentnych Specjalizacji 

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO: 1) Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne 2) Diagnostyka   

i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej 3) Wytwarzanie produktów leczniczych 

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA: 4) Innowacyjne technologie, 

procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego 5) Żywność wysokiej jakości 6) Biotechnologiczne 

procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska 

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA: 7) Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, 

magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii 8) Inteligentne i energooszczędne budownictwo 9) Rozwiązania 

transportowe przyjazne środowisku 

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI: 10) Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa        

i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów 11) Minimalizacja wytwarzania odpadów, 

w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne 

metody odzysku) 12) Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie 

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM): 13) Wielofunkcyjne 

materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty  14) Sensory    (w 

tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe 15) Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne 16) Elektronika 

oparta na polimerach przewodzących 17) Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych 18) 

Optoelektroniczne systemy i materiały 19) technologie kreacyjne (gry komputerowe, multimedia,  wzornictwo 

przemysłowe) 20) Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, 

konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy 
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Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 

Projekty kwalifikowane: 

• Tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, 

technologie i inną niezbędną infrastrukturę.  

• Przez niezbędną infrastrukturę rozumie się niezbędne wydatki dotyczące tworzenia lub rozwijania 

działalności B+R związane z zakupem lub wytworzeniem środka trwałego w postaci budowli i 

budynków, pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu 

objętego wsparciem, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz 

tworzenia innowacyjnych produktów i usług.  

Beneficjenci: przedsiębiorstwa 

Forma wsparcia: dotacja 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:  2 mln PLN  

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 50 mln EUR 

Nabory wniosków w 2016 r.: 

• 1 nabór: od 01.03 do 29.04.2016 r., budżet: 1 000 mln PLN 

• 2 nabór: od 01.09 do 31.10.2016 r., budżet: 460 mln PLN 
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Maksymalna intensywność pomocy: 

• pomoc na prace rozwojowe - 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub 

małego przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku innego niż 

miro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo 

• regionalna pomoc inwestycyjna-  zgodnie z mapą pomocy regionalnej  

• pomoc de minimis - 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego 

przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku innego niż miro-, 

małe lub średnie przedsiębiorstwa. Ponadto w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat 

podatkowych wraz z pomocą o którą Wnioskodawca się ubiega nie może przekroczyć kwoty 

stanowiącej równowartość 200 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w 

sektorze drogowego transportu towarów – 100 000 EUR.  
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Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 
Mapa pomocy regionalnej w Polsce w latach 2014-2020 (1) 

1. Na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, 

podlaskiego, warmińsko-mazurskiego: 

• 50% kosztów kwalifikowanych dla dużych, 60% dla 

średnich i 70% dla małych przedsiębiorstw 

2. Na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, 

lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, 

pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego 

oraz na obszarach należących do podregionów: 

ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, 

radomskiego i warszawskiego wschodniego: 

• 35% kosztów kwalifikowanych dla dużych, 45% dla 

średnich i 55% dla małych przedsiębiorstw 

3. Na terenie województw: dolnośląskiego, 

wielkopolskiego, śląskiego: 

• 25% kosztów kwalifikowanych dla dużych, 35%  dla 

średnich i 45% dla  małych  przedsiębiorstw 
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Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 
Mapa pomocy regionalnej w Polsce w latach 2014-2020 (2) 

4. Na obszarach należących do podregionu 

warszawskiego zachodniego: 

• 20% kosztów kwalifikowanych dla dużych, 30% dla 

średnich i 40% dla małych przedsiębiorstw 

5. Na terenie miasta stołecznego Warszawa w okresie 

od 1 lipca 2014 to 31 grudnia 2017: 

• 15% kosztów kwalifikowanych dla dużych, 25% dla 

średnich i 35% dla małych przedsiębiorstw 

6. Na terenie miasta stołecznego Warszawa w okresie 

od 1 stycznia 2018 to 31 grudnia 2020: 

• 10% kosztów kwalifikowanych dla dużych, 20%  dla 

średnich i 30% dla  małych  przedsiębiorstw 
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I. Koszty kwalifikowane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej: 
1. Koszty nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania 
wieczystego), jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: 
• nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu, 

• przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego* potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza 

wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień nabycia, 

• nieruchomość będzie służyła wyłącznie realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o 

dofinansowanie projektu, 

• w przypadku nieruchomości zabudowanych przedsiębiorca dodatkowo przedstawi opinię rzeczoznawcy 

budowlanego* potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu, 

lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń, 

2. Koszty nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1. wraz z kosztem 
instalacji i uruchomienia, 

3. Koszty nabycia robót i materiałów budowlanych, 
4. Koszty nabycia WNiP w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności 

intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: 
• będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy, w którym prowadzony jest projekt, 

• będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, 

• będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich, niepowiązanych z przedsiębiorcą, 

• będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat od zakończenia 
realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – przez co najmniej 3 
lata, 

*koszt sporządzenia opinii jest kosztem niekwalifikowanym 
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Wydatki kwalifikowane (1) 
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I. Koszty kwalifikowane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (c.d.): 

5. Koszty spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez 

korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia 

zawarcia umowy leasingu, pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 

5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, 

małego lub średniego przedsiębiorcy – okres co najmniej 3 lat, 

6. Koszty spłaty rat wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt 4.  poniesione 

przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków 

na korzystającego (leasing finansowy), z wyłączeniem leasingu zwrotnego. 

Łączna wartość  kosztów kwalifikowanych związanych z nieruchomością  (pkt. 1 i pkt. 5) nie może 

przekroczyć 10% kosztów kwalifikowanych projektu. 

II. Koszty kwalifikowane w ramach regionalnej pomocy na projekty badawczo-rozwojowe: 

• Koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług 

wykorzystywanych na potrzeby projektu. 

III. Koszty kwalifikowane w ramach pomocy de minimis:  

• Koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu. 
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Wydatki kwalifikowane (2) 
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Kryteria merytoryczne  obligatoryjne (ocena TAK/NIE): 

• Projekt polega na inwestycji w utworzenie lub rozwój centrum B+R, 

• Potencjał Wnioskodawcy do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych,  

• Projekt dotyczy inwestycji początkowej, 

• Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację, 

• Finansowe założenia projektu potwierdzają jego opłacalność oraz trwałość finansową, 

• Przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji inwestycji, 

• W związku z realizacją projektu prowadzona będzie współpraca z podmiotami z sektora MSP, organizacjami 

badawczymi lub NGO (dotyczy wyłącznie przedsiębiorców innych niż MSP), 

• Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju. 
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Kryteria wyboru projektów (1) 
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Kryteria merytoryczne fakultatywne (punktowane): 

a) Współpraca z jednostkami naukowymi ( 0 lub 3 lub 5 pkt) 

• Brak nawiązania współpracy – 0 pkt, 

• Wykazanie współpracy w jednym określonym obszarze – 3 pkt, 

• Wykazanie współpracy w 2 i więcej obszarach – 5 pkt. 

Premiowane formy współpracy: 

• współpraca w ramach umowy wieloletniej, 

• współpraca w określonym czasie na potrzeby realizacji wspólnego projektu, 

• płatny staż pracownika B+R z danej jednostki naukowej, 

• zakup usług B+R w jednostkach naukowych, 

• usługi na wykonanie określonego zadania prowadzącego do praktycznych, rezultatów, np. stworzenie prototypu 

urządzenia, dokonanie pomiarów testowych, wykonanie badań potrzeb dotyczących określonego produktu lub usługi. 
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Kryteria wyboru projektów (2) 
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Kryteria merytoryczne fakultatywne (punktowane) cd.: 
b) Udział nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych (0 - 8 pkt) 
Gdy relacja wydatków na działalność  B+R  w odniesieniu do całkowitych nakładów  inwestycyjnych wynosi: 
• od 0 do 1 % – 1 pkt,  

• powyżej 1 do 2 % – 2 pkt,  

• powyżej 2 do 3 % – 3 pkt,  

• powyżej 3 do 4 % – 4 pkt,  

• powyżej 4 do 5 % – 5 pkt,  

• powyżej 5 do 6 % – 6 pkt, 

• powyżej 6 do 7 % – 7 pkt, 

• powyżej 7 % – 8 pkt. 

 

c) Przewidywana liczba nowych miejsc pracy dla pracowników B+R posiadających co najmniej wykształcenie 
wyższe adekwatne do dziedziny, w której realizowany jest projekt. Przyrost ten liczony będzie obliczany na 
podstawie aktualnej liczby pracowników B+R i mierzony w stosunku do całej grupy kapitałowej (0 - 5 pkt) 

• brak przyrostu miejsc pracy – 0 pkt, 

• przyrost miejsc pracy do 10%  pracowników B+R  -  1 pkt, 

• przyrost miejsc pracy od 10% do 20 % pracowników B+R -  3 pkt, 

• przyrost miejsc pracy powyżej 20% pracowników B+R -  5 pkt. 

 

d) Wnioskodawca należy do sektora MSP - 5 pkt 
 

e) Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego (od min. 6 miesięcy) - 2 pkt 
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Kryteria wyboru projektów (3) 
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Ocena punktowa wniosku:  

• Na ocenie merytorycznej (punktowej) można uzyskać maksymalnie 25 pkt. 

• Minimalna liczba punktów niezbędna do udzielenia wsparcia: 13 pkt.  

 

Kryteria rozstrzygające: 

• gdy budżet nie wystarczy na dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych projektów, wsparcie uzyskują 

projekty wg kolejności na liście projektów wybranych do dofinansowania wynikającej z liczby uzyskanych 

punktów po ocenie merytorycznej fakultatywnej,  

• gdy w/w nie przesądza o lokalizacji projektu na liście rankingowej, miejsce na liście projektów wybranych do 

finansowania i udzielania wsparcia zostanie określona przez zastosowanie: 

– I kryterium rozstrzygające: wyższa bezwzględna wartość nakładów na B+R w okresie referencyjnym (3 lata dla MŚP 

oraz 5 lat dla dużych przedsiębiorstw), u Wnioskodawcy, a gdy to nie pozwoli na rozstrzygnięcie o miejscu projektu na 

liście rankingowej, wtedy zostanie zastosowane 

– II kryterium: wyższy niż wymagany przepisami dotyczącymi pomocy publicznej udział środków własnych w kosztach 

kwalifikowanych projektu, a gdy to nie pozwoli na rozstrzygnięcie o miejscu projektu na liście rankingowej, wtedy 

zostanie zastosowane 

– III kryterium: poziom bezrobocia na obszarze gdzie realizowana jest inwestycja (według danych GUS z miesiąca 

poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie). Wsparcie w ramach dostępnego budżetu otrzymują projekty 

zlokalizowane na terenie o wyższym poziomie bezrobocia. 
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Kryteria wyboru projektów (4) 
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Informacje kontaktowe 

http://www.investmentsgroup.net 

+48 608 000 510  

+48 22 586 33 00 

digilio@investmentsgroup.net 

Mobile: 

Tel: 

Email: 

President: Donato DI GILIO 

+48 22 825 22 22  

+48 22 586 33 00 

ul. Królewska 16, 00-103 Warsaw, PL 

Fax: 

Tel: 

address 

Core Sp. z o.o  

+48 608 000 512  

+48 22 586 33 31 

dwawrzyniak@investmentsgroup.net 

Mobile: 

Tel: 

Email: 

Dorota WAWRZYNIAK 

+48 608 000 527  

+48 22 586 33 14 

rkubrowski@investmentsgroup.net 

Mobile: 

Tel: 

Email: 

Rafał KUBROWSKI 

+39 334 64 00 903 

+39 02 39 19 82 80 

barbieri@investmentsgroup.net 

Mobile: 

Tel: 

Email: 

Stefano BARBIERI 
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