
 

 

Szybka ścieżka - Innowacje cyfrowe 

 

 

ZAKRES 

Konkurs skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych  

z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu i cyfrowych technologii kreacyjnych. 

Proponowane działania priorytetowe w ramach danego zagadnienia badawczego: 
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Rezultat projektu musi charakteryzować się nowością co najmniej w skali polskiego rynku i posiadać 

nowe cechy i funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku oraz stanowić 

innowację produktową lub procesową. 

 

DLA KOGO 

✓ Przedsiębiorstw; 

✓ konsorcjów przedsiębiorstw (składających się z maks. 3 podmiotów); 

✓ konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z maks. 3 podmiotów, w tym min.  

1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo. 

 

BUDŻET KONKURSU 

645 000 000 zł, w tym: 

➢ 430 000 000 zł – dla MŚP 

➢ 215 000 000 zł – dla dużych przedsiębiorstw 

 

TERMIN NABORU 

Rozpoczęcie naboru wniosków:  19.10.2022 

Zakończenie naboru wniosków: 4.11.2022, godz. 16.00. 

Czas od zakończenia naboru wniosków do dnia publikacji list projektów wybranych i niewybranych do 

dofinansowania w konkursie to maksymalnie 60 dni. 

 

DOFINANSOWANIE 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 5 000 000 zł. 

Maksymalna wartość  kosztów kwalifikowalnych: 50 000 000 euro, w tym nie może przekroczyć: 
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✓ 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, czyli gdy 

przedsiębiorstwo więcej niż połowę kosztów kwalifikowalnych projektu ponosi na badania 

przemysłowe; 

✓ 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe, czyli gdy 

przedsiębiorstwo więcej niż połowę kosztów kwalifikowalnych projektu ponosi na 

eksperymentalne prace rozwojowe; 

✓ 200 tys. euro (a dla przedsiębiorstwa, które prowadzi działalność zarobkową w zakresie 

transportu drogowego towarów – 100 tys. euro) – na prace przedwdrożeniowe w zakresie 

pomocy de minimis; jest to wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de 

minimis przyznanej w okresie trzech lat podatkowych; 

✓ 2 mln euro – na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP. 

 

Podmiot 
na 

badania 
przemysł. 

na badania 
przemysł.  
+ premia 

na prace 
rozwoj. 

na prace 
rozwoj. 

+ premia 

na prace 
przedwdroż – 

de minimis 

na prace przedwdroż. 
– usługi doradcze dla 

MŚP 

mikro przedsięb. 70 % 80 % 45 % 60 % 90% 50% 

małe przedsięb. 70 % 80 % 45 % 60 % 90% 50% 

średnie przedsięb. 60 % 75 % 35 % 50 % 90% 50% 

duże przedsięb. 50 % 65 % 25 % 40% 90% nd 

jednostka naukowa 100 % nd 100 % nd nd nd 

 

Ponadto: 

• Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe. 

• Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu. 

• Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:  

✓ dla pojedynczego przedsiębiorstwa: 60 % kosztów kwalifikowalnych;  

✓ dla konsorcjów: 50 % kosztów kwalifikowalnych; 

✓ dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych. 

 

KRYTERIA 

Kryteria tak/nie 

1. Kwalifikowalność wnioskodawcy. 

2. Budżet projektu. 

3. Zgodność z krajową inteligentną specjalizacją. 

4. Zgodność z zasadą równości szans. 

5. Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

6. Spełnienie efektu zachęty. 



 

 

7. Prace przedwdrożeniowe nie dotyczą działalności Wykluczonych. 

8. Wystąpienie efektu dyfuzji (tylko dla dużych Przedsiębiorstw). 

9. Zgodność z zakresem tematycznym konkursu. 

Kryteria punktowane 

1. Istota projektu (0-5 pkt): 

➢ Cel projektu 

➢ Metodologia badawcza 

➢ Nowość rezultatów 

2. Realizacja projektu (0-5 pkt): 

➢ Plan prac 

➢ Zespół projektowy 

➢ Zasoby techniczne oraz wartości niematerialne i prawne 

3. Wdrożenie wyników projektu (0-5 pkt): 

➢ Prawa własności intelektualnej → wyniki badania stanu techniki 

➢ Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia 

4. Wdrożenie na terenie RP (0/1 pkt). 

 

 

 

 

 

 

 

 


