
 

 
 
Szybka Ścieżka – szansa na rozwój w 2019 roku 

 
Bodźcem wyznaczający siłę danego przedsiębiorstwa jest jego potencjał innowacyjny.         

Dlatego też coraz więcej firm z branży chemicznej opiera swoją działalność na poszukiwaniu             
nowych, lepszych rozwiązań. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało na 2019 rok nową             
ofertę programów horyzontalnych dedykowanych przedsiębiorcom inwestującym w rozwiązania        
przyszłości.  
 

Spektrum działań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest szerokie - jako agencja            
wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizuje zadania z zakresu polityki naukowej,            
naukowo-technicznej i innowacyjnej. Od momentu powstania, czyli przez ponad dekadę jako           
platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu, NCBR przeznaczyło już około            
50 miliardów złotych na wsparcie prac badawczo-rozwojowych dla polskich przedsiębiorstw, uczelni           
oraz instytutów badawczych.  

Największym źródłem finansowania projektów B+R skierowanym do przedsiębiorców jest         
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, w ramach którego NCBR realizuje konkurs „Szybka           
Ścieżka”. Podobnie, jak w latach ubiegłych, o dofinansowanie mogą ubiegać się projekty, których             
efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu,            
usługi czy procesu. Już dziś firmy zrzeszone w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego z powodzeniem              
starają się o dofinansowanie w ramach tego programu – W polskim przemyśle chemicznym wyraźnie             
widoczna jest tendencja dążenia do innowacyjności, którą mamy nadzieję podtrzymać, jak również            
stymulować dzięki uruchamianiu takich programów horyzontalnych jak „Szybka Ścieżka”. Jest to           
ogromna szansa na rozwój dla przedsiębiorstw – mówi dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski.  
 
Szybką Ścieżką do innowacji 
 
Dlaczego warto zwrócić szczególną uwagę na Szybką Ścieżkę? Konkurs NCBR jest skierowany do             
mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, a także konsorcjów (w tym           
naukowo-przemysłowych). Konkurs daje większą szansę na uzyskanie dofinansowania, ze względu na           
tak istotne kwestie, jak chociażby: brak ograniczeń zakresu tematycznego, szybszą informację           
zwrotną o przyznaniu dofinansowania, czy też znacznie częstsze nabory wniosków.  

To, co wyróżnia Szybką Ścieżkę to przede wszystkim wspomniany brak zakresu           
tematycznego. Wymagania ogólne odnośnie tematyki projektu zostały zapisane w wykazie          



Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, które swym zakresem obejmują również branżę chemiczną.          
Pozwala to na udział projektów o zróżnicowanej tematyce, co jest szczególnie istotne w             
zmieniających się warunkach rynkowych i technologicznych, gdzie czynnikiem decydującym o          
przewadze konkurencyjnej jest nieraz szybkość wdrożenia projektu, a dostęp do finansowania           
warunkuje „być albo nie być” całego przedsięwzięcia. 

 
Dofinansowanie - ile i na co?  
 
W ramach programu „Szybka Ścieżka” otrzymać można nawet do 80% dofinansowania na realizację             
projektu B+R. Na co konkretnie można przeznaczyć te środki? NCBR wesprze przedsiębiorcę m.in.             
w wynagrodzeniu kadry badawczo-rozwojowej, zarządzającej czy personelu pomocniczego. Wśród        
kosztów kwalifikowanych ująć można także usługi badawcze, amortyzację lub leasing aparatury oraz            
wynajem laboratorium. Pieniądze z dofinansowania można przeznaczyć również na zakup          
materiałów niezbędnych do realizacji projektu.  
Dodatkowo istnieje możliwość sfinansowania do 90% kosztów prac przedwdrożeniowych, czyli np.           
badania rynku przed wprowadzeniem nowego produktu czy usługi lub kosztów wymaganej           
certyfikacji rozwiązania. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć          
50 mln euro. 

Terminy i budżety konkursów 

● Szybka ścieżka dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence, budżet: 50 mln zł, konkurs              
ogłoszony: 15 lutego 2019 r. 

● Szybka ścieżka dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek            
naukowych), budżet I konkursu: 1 050 mln zł, ogłoszenie konkursu: 28 lutego 2019 r. 

● Szybka ścieżka dedykowana projektom na rzecz dostępności, budżet: 50 mln zł, ogłoszenie            
konkursu: 28 lutego 2019 r. 

● Szybka ścieżka dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek            
naukowych), budżet II konkursu: 1 100 mln zł, ogłoszenie konkursu: 14 sierpnia 2019 r. 

Informacja to podstawa 
 

W 2019 roku NCBR kontynuować będzie cykl „NCBR dla firm – wsparcie dla przedsiębiorców              
z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”, w ramach którego pracownicy i eksperci Centrum           
poprowadzą prezentację nt. aktualnej oferty NCBR z POIR oraz indywidualne spotkania dla            
przedsiębiorców. Podczas warsztatów uczestnicy poznają możliwości uzyskania dotacji głównie         
w ramach programu „Szybka Ścieżka”. Natomiast podczas indywidualnych spotkań z ekspertami          
branżowymi i biznesowymi będą mieli możliwość przeanalizowania założeń swojego innowacyjnego          
pomysłu oraz uzyskania porad nt. dobrych praktyk w zakresie przygotowania projektu           
badawczo-rozwojowego. Szczegóły i harmonogram spotkań, które odbywać się będą w całej Polsce,            
dostępne są na stronie: https://www.ncbrdlafirm.pl/  

https://www.ncbrdlafirm.pl/

