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100 mln zł na rozwój 
rolnictwa 4.0 – dotacje 

na innowacje



 agencja wykonawcza Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

 łączy świat nauki i biznesu

 współfinansowanie procesów B+R
i wsparcie rodzimych przedsiębiorców

 realizacja zadań służących społecznemu
i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz
rozwiązywanie konkretnych problemów
cywilizacyjnych

 Instytucja Pośrednicząca w programach: 
Inteligentny Rozwój oraz 
Wiedza Edukacja Rozwój 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 



przeznaczone na wsparcie prac B+R 
polskich przedsiębiorstw, uczelni oraz 
instytutów badawczych w latach 
2008-2019

59
mld PLN

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 



Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

największy w Unii Europejskiej program na rzecz rozwoju badań i tworzenia innowacji

KONCENTRACJA 
WSPARCIA WOKÓŁ 
PRZEDSIĘBIORSTW

WSPARCIE 
PROJEKTÓW 

OD POMYSŁU
DO PRZEMYSŁU

ZWIĘKSZENIE 
POTENCJAŁU 
NAUKOWO-

BADAWCZEGO

PODNIESIENIE 
JAKOŚCI BADAŃ



Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Aktualne konkursy w 2020 r.

Szybka Ścieżka
(horyzontalna)

Szybka Ścieżka
„KORONAWIRUSY”

Szybka Ścieżka
„AGROTECH”

Szybka Ścieżka
Seal of Excellence

6/1.1.1/2020 5/1.1.1/2020 7/1.1.1/2020 2/1.1.1/2020 BRIdge Alfa

Fundusze 
Inwestycyjne



Szybka ścieżka – AGROTECH   

100
MLN PLN

kwota przeznaczona na wsparcie 
przedsiębiorców w 2020 roku 
w ramach Konkursu
„Szybka Ścieżka - AGROTECH”

Nabór: 10.09 – 06.11 do godz. 16:00 
(brak rund) 



SZYBKA ŚCIEŻKA – „AGROTECH”

• Alokacja konkursu wynosi 100 000 000 PLN dla projektów realizowanych 
poza woj. mazowieckim – konkurs wyłącznie dla regionów słabiej rozwiniętych

• Koszty kwalifikowalne od 1 mln PLN dla MŚP

• Koszty kwalifikowalne od 2 mln PLN pozostałe 

• przedsiębiorstwa – realizujące projekt samodzielnie albo

• przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw albo

• przedsiębiorstwa i jednostki naukowe – wchodzące w skład konsorcjum, przy czym:

w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna

jednostka naukowa

• liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo,

• udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach 
kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%,

• w skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty,

• Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to równowartość 
50 mln EURO według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego 
przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.



Projekt badawczo-rozwojowy

80% - prace badawcze

20% - prace przedwdrożeniowe

Opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, procesu, usługi lub technologii

BADANIA 
PRZEMYSŁOWE
Zdobywanie nowej wiedzy

PRACE 
PRZEDWDROŻENIOWE
Przygotowanie do wdrożenia

WDROŻENIE
Wprowadzenie produktu
na rynek

PRACE ROZWOJOWE
Łączenie dostępnej wiedzy



Poziomy dofinansowania

* premia:

MŚP - szerokie rozpowszechnianie wyników badań.

Duże i Konsorcja, za spełnienie 1-go z warunków:

MIKRO I MAŁE
przedsiębiorstwo

ŚREDNIE
przedsiębiorstwo

DUŻE
przedsiębiorstwo

BADANIA PRZEMYSŁOWE PRACE ROZWOJOWE

JEDNOSTKA
naukowa

70%

60%

50%

80%*

75%*

65%*

100%

45%

35%

25%

60%*

50%*

40%*

100%

• efektywna współpraca,
• szerokie rozpowszechnianie wyników badań.



Poziomy dofinansowania

90% 50%

PRACE PRZEDWDROŻENIOWE*

MIKRO I MAŁE
przedsiębiorstwo

ŚREDNIE
przedsiębiorstwo

DUŻE
przedsiębiorstwo

50%

-

90%

90%

DE MINIMIS DORADZTWO

DE MINIMIS:

*max. 20% 
kosztów 
projektu

JEDNOSTKI NAUKOWE NIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE NA PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

DORADZTWO

np. certyfikacja, badania rynku

usługi doradcze dla MŚP np. usługi rzecznika patentowego



Wdrożenie rozwiązania

WŁASNE PRZEDSIĘBIORSTWO
Wprowadzenie do własnej działalności przez 
rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług

LICENCJA
udzielenie licencji na korzystanie
z przysługujących praw

SPRZEDAŻ
Sprzedaż wyników
innemu przedsiębiorcy

3 LATA
od zakończenia
projektu



Biznes - prawa majątkowe 

PRAWA MAJĄTKOWE DO WYNIKÓW PRZYSŁUGUJĄ 
KONSORCJANTOM W PROPORCJONALNIE DO ICH 

UDZIAŁÓW W KWOCIE PROJEKTU

PRZEKAZANIE PRAW DO WYNIKÓW 
POMIĘDZY KONSORCJANTAMI NASTĘPUJE ZA 

WYNAGRODZENIEM ODPOWIADAJĄCYM 
WARTOŚCI RYNKOWEJ TYCH PRAW

PRAWA MAJĄTKOWE DO WYNIKÓW 
PRZYSŁUGUJĄ W CAŁOŚCI WNIOSKODAWCY

UMOWY ZAWARTE Z PODWYKONAWCAMI 
NIE MOGĄ NARUSZAĆ TEJ ZASADY

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ JEDEN 
PODMIOT



Szybka Ścieżka AGROTECH – Krajowe Inteligentne  Specjalizacje



KONKURS NCBR Z INNOWACJĄ NA POZIOMIE KRAJU
– proste zasady i minimum formalności

FINANSOWANIE PROJEKTÓW B+R 
realizowanych przez przedsiębiorstwa i konsorcja

OBSZAR TEMATYCZNY 
ŚCIŚLE OKREŚLONY

KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE (KIS) 
– warunkiem jest wpisanie się w min. 1 KIS

Szybka Ścieżka – AGROTECH – dlaczego warto aplikować?



Szybka Ścieżka „AGROTECH” ma tzw. zakres tematyczny zebrany w 6 obszarach i są to:

1. AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA W ROLNICTWIE: Opracowanie i budowa
prototypu robota rolniczego z komponentami takimi jak chwytaki, 
manipulatory, platforma mobilna, implementacja analizy obrazu, sterowanie, 
robotyczne systemy operacyjne

2. MECHANIZACJA W ROLNICTWIE: Opracowanie rozwiązań z zakresu inżynierii 
mechanicznej w obszarze AGRO

3. APLIKACJE I ZAAWANSOWANE USŁUGI CYFROWE DLA OPTYMALIZACJI,          
PREDYKCJI I SYMULACJI PROCESÓW, ORAZ EFEKTYWNA DIGITALIZACJA 
PRODUKCJI, PRZETWARZANIA I ZARZĄDZANIA W ROLNICTWIE: 
Przygotowanie prototypów usług informatycznych dla konkretnych scenariuszy 
w obszarze rolnictwa 4.0

Przykładowe tematy badawcze konkursu są dostępne:
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-71112020-szybka-
sciezka-agrotech/

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-71112020-szybka-sciezka-agrotech/


Szybka Ścieżka „AGROTECH” ma tzw. zakres tematyczny zebrany w 6 obszarach i są to:

4. ROLNICTWO PRECYZYJNE (SMART FIELDS): Rozwiązania techniczne realizujące 
zabiegi agrotechniczne w sposób minimalizujący nakłady energetyczne, pracę 
ludzką oraz niekorzystny wpływ na środowisko naturalne 

5. ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO I PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE, 
INNOWACYJNA ŻYWOŚĆ, BIOTECHNOLOGIA ROLNICZA: Technologie i techniki 
w produkcji rolno - spożywczej dotyczące zarówno produkcji pierwotnej, jak i 
przetwórstwa 

6. BIOENERGIA I BIOMATERIAŁY: Koncepcje rozwoju innowacyjnych technologii 
wytwarzania bioenergii, biochemikaliów i biomateriałów

Przykładowe tematy badawcze konkursu są dostępne:
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-71112020-szybka-
sciezka-agrotech/

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-71112020-szybka-sciezka-agrotech/


Co można sfinansować z dotacji?



Budżet projektu

WYNAGRODZENIA
Personelu

badawczego
i pomocniczego

POZOSTAŁE
amortyzacja/leasing 

aparatury,
materiały i sprzęt 

laboratoryjny,
promocja projektu

KOSZTY OGÓLNE
zarządzanie projektem,
koszty administracyjne,

delegacje

PODWYKONAWSTWO
Usługi badawcze zlecone 

podmiotowi 
zewnętrznemu



Pieniądze

– więcej informacji



ASYSTENT BUDŻETOWY



Jak aplikować?



Podstawowe informacje 



ncbr.gov.pl



Składanie wniosku o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów składać można wyłącznie w wersji elektronicznej 
za pośrednictwem systemu informatycznego, dostępnego pod adresem:

https://lsi.ncbr.gov.pl 



1

regulamin 
konkursu

2

instrukcja 
wypełnienia 

wniosku

3

przewodnik 
kwalifikowalności 

kosztów

klasyfikacja 
i kwalifikowalność 

kosztów

prawidłowe 
wypełnienie pól 

wniosku

4

kryteria wyboru 
projektów

najważniejsze 
zasady 

konkursu

przygotowanie 
do oceny 
wniosku

NCBR – NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY

DOKUMENTACJA KONKURSOWA: 
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/aktualne-nabory/

Obszar 
tematyczny

5

zakres 
tematyczny 

konkursu

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/aktualne-nabory/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/aktualne-nabory/


WSTĘPNA WERYFIKACJA

Zdobywam wiedzę 
i poznaję istotę kryteriów 

ważnych dla projektów B+R, 
sprawdzam swój pomysł.

JASNY FEEDBACK

Otrzymuję konkretną 
informację, które założenia 
mojego pomysłu wymagają 

zmian.

PODSUMOWANIE W PDF

Zapisuję podsumowanie 
w preferowanej kolejności – to 

punkt wyjścia do dalszych 
analiz i decyzji.

WYGODA UŻYCIA

Nie muszę się logować, mogę 
przerwać korzystanie 

z ankiety;

także wersja mobilna!

ASYSTENT INNOWACJI
Bezpłatna i niewymagająca logowania aplikacja edukacyjna, pozwalająca wstępnie 
zweryfikować pomysł na taki projekt pod kątem zgodności z kryteriami POIR.



ncbr.gov.pl 

NCBR

AKCELERATO
R

ZESPOŁY
INTERDYSCYPLIN

ARNE

MVP

MASZ PYTANIA? SŁUŻYMY POMOCĄ • od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15 

•22 390 71 70 lub 22 390 71 91

• konsultacje drogą mailową: info@ncbr.gov.pl

• spotkania zdalne z pracownikami Punktu 
Informacyjnego w dedykowanym pokoju wirtualnym

• znajdziesz nasz: 

mailto:info@ncbr.gov.pl


DZIĘKUJĘ

ZA UWAGĘ

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a

00-695, Warszawa

ncbr.gov.pl

Obserwuj nas:


