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FISZKA PROJEKTU WYBIERANEGO W TRYBIE POZAKONKURSOWYM W POIR 

Tytuł projektu Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych. 

Oś priorytetowa POIR Oś priorytetowa IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego  

Działanie POIR Poddziałanie 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami  

Beneficjent Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  

Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju  

Instytucja Pośrednicząca Brak  

Okres realizacji projektu Październik 2016 – grudzień 2023  

Alokacja (w tym informacja o 
strukturze finansowania pod kątem 
podziału na typy regionów w POIR) 

Proponowana alokacja: 42 mln euro 

Podział wg typów regionów – finansowanie zgodnie z proporcją: 2 625 000 euro z alokacji regionów lepiej rozwiniętych oraz 39 375 000 euro z 
alokacji regionów słabiej rozwiniętych 
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Uzasadnienie podjęcia 
interwencji (0,5 str.), w tym: 
- przyczyna podjęcia interwencji w 
wybranym obszarze, 
- cel projektu, 
- w jaki sposób realizacja 
instrumentu przyczyni się osiągnięcia 
celu osi priorytetowej POIR. 

Czynnikiem inicjującym przygotowanie projektu pozakonkursowego jest założenie wdrożenia przez NCBR nowego modelu prowadzenia badań 
w oparciu o model problem-driven research, który zmierza do wprowadzenia zmiany radykalnej, a nie inkrementalnej, pozwala na realizację 
silnie interdyscyplinarnych projektów, nie zważając na tradycyjnie rozumiane dyscypliny naukowe, adresuje realne potrzeby jasno 
zidentyfikowanego klienta i użytkownika końcowego danej technologii. Model ten wykorzystując istniejący potencjał związany z kreatywnością 
i przedsiębiorczością społeczeństwa oraz umiejętnością współpracy, pozwoli na odejście od modelu opartego na absorpcji nowych rozwiązań i 
przyczyni się do poprawy poziomu innowacyjności, ponieważ zachęci aktorów szeroko pojętego ekosystemu B+R do tworzenia własnych 
nowych rozwiązań innowacyjnych.  

Wobec tego głównym celem projektu jest stworzenie efektywnego ekosystemu rozwoju innowacji w Polsce, w oparciu o nowy model 
finansowania przełomowych projektów badawczych. Projekt będzie również realizował następujące cele szczegółowe: stworzenie warunków 
dla powstania przełomowych technologii, przyspieszenie wdrożenia wyników prac B+R na rynek, budowa postaw proinnowacyjnych wśród 
aktorów ekosystemu B+R i szeroko pojętego społeczeństwa.  

Realizacja instrumentu przyczyni się do osiągnięcia celu osi priorytetowej 4 na szereg sposobów: 

� koncentracja potencjału najlepszych badaczy i zespołów badawczych o uznanym dorobku naukowym w kraju i na świecie. 
Środowisko naukowe będzie stanowić źródło wykonawców projektów w nowym modelu, co przy założeniu realizacji najbardziej 
zaawansowanych technicznie pomysłów, będzie wymuszać zaangażowanie najlepszych naukowców i badaczy. Tym samym projekt 
będzie również stymulował poprawę jakości potencjału i oferty sektora nauki.  

� rozwój kadr sektora B+R. Projekty realizowane w nowym modelu oparte będą o wysoko wykwalifikowanych menadżerów 
programowych, charakteryzujących się zestawem unikalnych cech z pogranicza świata nauki i biznesu. Dzięki wyborowi odpowiednich 
osób, a następnie ich przeszkoleniu do realizacji projektów w nowym modelu, zbudowana zostanie nowa jakość w kontekście 
zarządzania badaniami.  

� zwiększenie wykorzystania nowoczesnej infrastruktury badawczej dostępnej w Polsce, a sfinansowanej m. in. dzięki wykorzystaniu 
środków z funduszy europejskich.  

� podniesienie świadomości znaczenia nowych technologii u różnych interesariuszy, w tym wśród obywateli. Jednym z filarów 
projektu jest realizacja działań towarzyszących, tj. Grand Challenge, które mają nie tylko dostarczyć nowych rozwiązań 
technologicznych, ale również zaktywizować szerokie środowisko skupione wokół projektów badawczych i nowych technologii, w tym 
badaczy, indywidualnych wynalazców, czy pasjonatów nowych rozwiązań technologicznych. Dodatkowo, wpłyną na wzrost 
zainteresowania badaniami naukowymi wśród szerokiego grona różnorodnych interesariuszy, ale też aktywizacji biznesu 
zainteresowanego komercjalizacją nowych rozwiązań, które powstają w wyniku konkursu.   
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Opis instrumentu oraz sposób 

wdrażania (max 1 str.). 
Określenie kluczowych elementów i 
etapów realizacji instrumentu, wraz 
ze wskazaniem ich orientacyjnego 
budżetu. Przedstawienie 
schematu przepływu środków. 

Projekt zakłada realizację trzech, uzupełniających się komponentów:  

1. Wyselekcjonowanie i przeszkolenie grupy potencjalnych menadżerów programów (ok 18% budżetu) 

W celu zapewnienia profesjonalnego zarządzania programami B+R w nowym modelu, planuje się przeprowadzenie rekrutacji na menadżerów 
programów, w ramach wcześniej określonych interdyscyplinarnych obszarów tematycznych. Rekrutacje zakładają – obok rozmów 
prowadzonych w Polsce również warsztaty z interesariuszami oraz potencjalnymi użytkownikami końcowymi i klientami przyszłych programów 
badawczych. Przeprowadzone szkolenie pozwoli na zbudowanie  wspólnoty wśród wybranych aktorów ekosystemu B+R, świadomych zasad 
jakimi rządzi się nowy model finansowania badań. Stopień zaangażowania i aktywności wyselekcjonowanych menadżerów nauki, 
uczestniczących w warsztatach, pozwoli na wybór osób, które zostaną zatrudnione w NCBR i którym powierzone zostanie zadanie 
przygotowania i zarządzania nowym programem badawczym. W ramach przedmiotowego komponentu planuje się także zapewnienie 
menadżerom programów stosownych zasobów, w tym m. in. wsparcia kadrowego i merytorycznego, niezbędnego do sprawnej realizacji 
powierzonych im zadań.  

2. Przygotowanie i realizacja programów B+R w nowym modelu finansowania badań (programy B+R - ok 62% budżetu, przygotowanie i 

aktywne zarządzanie programami B+R – ok 11% budżetu) 

Główny komponent projektu zakłada przygotowanie i realizację programów badawczych, w nowym modelu finansowania prac B+R. Programy, 
zgodnie z podejściem problem-driven research będą odpowiadać na konkretny problem, zdefiniowany przez nowo zatrudnionego menadżera 
programu, wspólnie z odpowiednimi instytucjami publicznymi i interesariuszami - tak aby wsparcie skoncentrowane było na obszarach 
i technologiach mających istotne znaczenie dla państwa i gospodarki. Ta część projektu zakłada także przeprowadzenie naboru na 
wykonawców prac B+R w programach oraz sprawne i aktywne zarządzanie wybranym portfolio projektów badawczych, w sposób zapewniający 
szybką realizację ich celów (stworzenie konkretnych prototypów/demonstratorów technologii). Należy wskazać, że programy B+R, które 
zostaną ogłoszone w ramach niniejszego projektu, pozwolą przetestować nowy model finansowania badań i będą stanowić ważne uzupełnienie 
wachlarza instrumentów realizowanych w PO IR. Istotne jest, że zadania w niniejszym komponencie obejmą zarówno przygotowanie 
programów B+R tj. przeprowadzenie szczegółowego due diligence, czyli analizy wykonalności programu w kontekście stanu nauki i techniki, 
warunków rynkowych oraz potrzeb odbiorcy technologii, jak również wybór wykonawców oraz aktywne zarządzanie programami, oparte na 
ciągłej interakcji z wykonawcami projektów oraz odbiorcami technologii. 

3. Organizacja i przeprowadzenie konkursów na rozwiązanie technologiczne – tzw. Grand Challenge (ok 5% budżetu) 

Z uwagi na innowacyjny charakter działań planowanych w projekcie, konieczne jest zbudowanie zainteresowania oraz podniesienie 
świadomości w środowisku naukowym i szeroko rozumianym społeczeństwie nt. nowego modelu finansowania badań. Odpowiadając zatem na 
wskazane wyżej wyzwanie oraz niewystarczające rozpropagowanie wiedzy nt. instrumentów wsparcia, planuje się podjęcie nieszablonowanych 
działań informacyjnych, które pozwolą zmobilizować środowisko naukowe w danym obszarze badawczym. W tej części projektu planuje się 
zatem ogłoszenie konkursów na rozwiązanie technologiczne – tzw. Grand Challenge, wraz z szeroko zakrojoną akcją informacyjną i promocyjną. 
Grand Challenge to forma konkursu z jasno sprecyzowanym celem (umożliwiającym jednoznaczną weryfikację jego osiągnięcia), krótkim 
terminem realizacji/rozwiązania zadania, jasno określoną nagrodą, a przy tym niewymagającym angażowania dużych zasobów finansowych.  

4. Zarządzanie projektem (ok 4% budżetu)  

Do realizacji projektu pozakonkursowego konieczne jest w szczególności zapewnienie finansowania zespołu projektowego oraz 
zagwarantowanie środków na wszelkie kwestie związane z zarządzaniem projektem oraz komunikacją z interesariuszami projektu.  

Mechanizm przepływu środków: projekty B+R wykonawców zarządzane przez menadżera programu będą wybierane i rozliczane zgodnie z 
Prawem zamówień publicznych. Zatem przepływ środków będzie bazował na tym modelu.   
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Wskaźniki (wskazać 
najważniejsze dla oceny 
realizacji instrumentu) 

Wskaźniki produktu: Liczba realizowanych prac B+R, Liczba przetestowanych instrumentów wsparcia B+R 

Wskaźniki rezultatu: Liczba wdrożonych wyników prac B+R 

Odbiorcy ostateczni 

(1) Menadżerowie programów, tj. osoby wybrane do inicjowania i zarządzania programami badawczymi, realizowanymi w modelu problem-
driven research, (2) wykonawcy projektów, czyli podmioty z szeroko rozumianego środowiska badawczo-rozwojowego, w tym: przedsiębiorcy, 
naukowcy i innowatorzy, jednostki naukowe, instytuty badawcze, uczelnie, podmioty zarządzające infrastrukturą badawczą, centra badawczo-
rozwojowe, (3) odbiorcy wyników projektów, w tym: instytucje publiczne, środowisko biznesowe i naukowe, obywatele. (4) uczestnicy Grand 

Challenge, w tym: przedsiębiorcy, naukowcy i innowatorzy, uczniowie, studenci i doktoranci, środowisko start-upów, jednostki naukowe, 
instytuty badawcze, uczelnie, centra badawczo-rozwojowe, obywatele i inne osoby i instytucje zainteresowane rozwiązaniem wyzwania 
technicznego określonego w Grand Challenge. 

Komplementarność z innymi 
działaniami PO IR, w tym z osią PT. 

Projekt pozakonkursowy jest komplementarny z: 

� Działaniami związanymi ze zwiększeniem potencjału instytucjonalnego NCBR, realizowanymi we współpracy z zewnętrznym 
wykonawcą, ze środków Pomocy Technicznej PO IR, zakładającym przygotowanie instytucjonalne do realizacji projektów w nowej 
formule problem-driven research. Dzięki wsparciu eksperckiemu partnerów z SRI prowadzone są prace koncepcyjne prowadzące do 
przygotowania niezbędnych ram i procedur umożliwiających rozpoczęcie realizacji programów badawczych planowanych w ramach 
projektu pozakonkursowego, 

� Projektami realizowanymi w IV osi PO IR, w szczególności dotyczącymi rozwoju kadr B+R. Dzięki projektom realizowanym ze środków 
PO IR, jak i PO IG, wzmocniona została jakość kadr B+R, w szczególności unikalny potencjał z pogranicza świata nauki i biznesu. Dzięki 
temu istnieje większa szansa na pozyskanie wysokiej jakości menadżerów programów oraz wykonawców dla programów 
realizowanych w nowej formule w ramach projektu pozakonkursowego.  

� Projektem pozakonkursowym pn. Inno_LAB, realizowanym w II osi priorytetowej PO IR. Oba projekty przewidują użycie innowacyjnych 
zamówień publicznych (w formie partnerstwa innowacyjnego lub PCP/PPI), jako narzędzi realizacji części zaplanowanych w projektach 
zadań. W ramach projektu Inno_LAB w celu przetestowania narzędzi wsparcia, które zostaną dopiero wypracowane w wyniku 
realizacji projektu, natomiast w ramach projektu NCBR – w celu wdrożenia w Polsce modelu finansowania badań naukowych, 
inspirowanego modelem DARPa. Dzięki skoordynowanej realizacji obu projektów zostanie osiągnięta masa krytyczna, która umożliwi 
szersze zastosowanie innowacyjnych zamówień publicznych w Polsce. 

Komplementarność z programami UE 

(np. Horyzont 2020) 

Projekt pozakonkursowy jest komplementarny z zasadami określonymi dla programu Horyzont 2020, w szczególności w kontekście 
wykorzystywania innowacyjnych zamówień publicznych. Należy zwrócić uwagę, że innowacyjne tryby zamówień publicznych były dotychczas 
rzadko stosowane w Europie, ale największa aktywizacja nastąpiła właśnie przy okazji realizacji projektów finansowanych z Horyzontu 2020. W 
tym kontekście projekt pozakonkursowy wzmacnia oddziaływania programu Horyzont 2020, ponieważ promuje stosowanie nowych trybów 
zamówień publicznych.  

Min/Max kwota projektu lub 
dofinansowania dla odbiorców 

ostatecznych (jeśli dotyczy wraz z 
krótkim uzasadnieniem) 

Nie dotyczy.   
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Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) 
– proszę wskazać: 

a. rodzaj (kategorię), 
b. przeznaczenie 
c. podstawę prawną 

udzielenia pomocy, 
d. w jakich komponentach 

projektu występuje, 
e.   jaka jest grupa docelowa. 

Nie dotyczy. 

W projekcie nie wystąpi pomoc publiczna. Planowane do zastosowania tryby wyboru wykonawców oparte będą o reżim zamówień publicznych, 
w tym partnerstwo innowacyjne oraz PCP. Beneficjent zapewni zgodność z przepisami Prawa zamówień publicznych oraz właściwych 
dokumentów wspólnotowych regulujących PCP, tj. Komunikatu Komisji z dnia 14.12.2007 Zamówienia przedkomercyjne: wspieranie 

innowacyjności w celu zapewnienia trwałości i wysokiej jakości usług publicznych w Europie (KOM(2007) 799) oraz Zasad ramowych 

dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (2014/C 198/01) 

Duży projekt (Tak / Nie) Nie  

Proponowany sposób naboru i 
oceny (w tym kryteria i sposób 

prowadzenia oceny) projektów w 

ramach działania (dotyczy 
przypadków, kiedy beneficjent będzie 
organizował konkursy dla 
grantobiorców) 

Głównym komponentem projektu będzie przygotowanie i realizacja programów badawczo-rozwojowych w nowym modelu. Nieodłącznym 
elementem każdego z takich programów będzie wybór wykonawców projektów badawczo-rozwojowych, który oparty będzie o zasady 
innowacyjnych zamówień publicznych, w tym partnerstwa innowacyjnego oraz PCP. Oznacza to, że sposób naboru i oceny wykonawców 
określają przepisy regulujące ww. tryby konkurencyjne.  

Stan przygotowania projektu 
(każdy z punktów – jeśli dotyczy): 

a. czy został powołany 
zespół projektowy, 

b. czy wnioskodawca dysponuje 
niezbędną dokumentacją 
(legislacja, zezwolenia, 
pozwolenia etc.)? 

Proponowany projekt pozakonkursowy jest etapem operacyjnym następującym po etapie działań programowych i koncepcyjnych 
realizowanych przez NCBR począwszy od kwietnia 2016 r. Obecnie prowadzone prace, finansowane w ramach odrębnej umowy, mają na celu 
zaprojektowanie nowego modelu zarządzania programem badawczym, w tym wszystkich niezbędnych procesów i procedur w NCBR 
niezbędnych do uruchomienia fazy operacyjnej.  

Ad a) W związku z tym, został już powołany zespół projektowy, który pracuje nad zaprojektowaniem nowego modelu zarządzania, a następnie 
będzie realizował projekt pozakonkursowy.  

Ad b) Wnioskodawca w trakcie realizacji projektu będzie opierał się o obowiązujące prawo, zatem nie jest niezbędne do realizacji projektu 
uzyskiwanie dodatkowych zezwoleń, ani pozwoleń.  

 


