
 

 II konkurs INNOCHEM 
 

   

 

 

Program Sektorowy 

INNOCHEM 

Wa r s z a w a ,  1 6 . 0 3 . 2 0 1 7  r.  

dr  Doro ta  Pa l i j czuk   
K o o r d y n a t o r  P r o g r a m u  S e k t o r o w e g o  I N N O C H E M  

 



Program sektorowy INNOCHEM został zainicjowany przez Polską 

Izbę Przemysłu Chemicznego poprzez złożenie do Centrum w roku 

2014 Studium Wykonalności Programu Sektorowego, będącego 

jednocześnie wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego 

INNOCHEM.  

Zgodnie z opracowaną Agendą Badawczą, celem głównym 

programu jest poprawa pozycji konkurencyjnej na rynkach 

światowych polskiego sektora chemicznego poprzez 

wzmocnienie zdolności do generowania innowacyjnych 

rozwiązań we współpracy z sektorem nauki w perspektywie roku 

2023. 
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Obszary tematyczne, na których skupiają się  

działania Programu INNOCHEM, dotyczą:  

• Pozyskiwania surowca; 

• Wytwarzania produktów podstawowych; 

• Wytwarzania produktów specjalistycznych; 

• Nowych technologii; 

• Obszarów horyzontalnych (optymalizacja 

prowadzonych procesów, niskoemisyjne 

technologie wytwórcze).  

INNOCHEM 



Podstawowe informacje  

na temat I  konkursu INNOCHEM 

 

Liczba złożonych wniosków: 49 

Łączna wnioskowana kwota dofinansowania: 188 558 085,59 PLN 

Liczba wniosków zakwalifikowanych do I etapu oceny merytorycznej: 45 
Liczba wniosków skierowanych do II etapu oceny merytorycznej: 31 

Liczba wniosków rekomendowanych do dofinansowania: 27 + 4 wnioski 
rekomendowane do dofinansowania po procedurze odwoławczej  

Łączna kwota przyznanego dofinansowania: 109 627 021,51 zł (31 
projektów) – alokacja wykorzystana w 91,36 % 
 

 
 

 



Podstawowe informacje  

na temat I  konkursu INNOCHEM 



INNOCHEM 

10 stycznia 2017 r. został ogłoszony drugi konkursu na 
dofinansowanie projektów w ramach Programu Sektorowego 
INNOCHEM.  
 

Indykatywny budżet przeznaczony na dofinansowanie realizacji 
projektów wyłonionych w konkursie wynosi 180 000 000 PLN. 
 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu 
dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln PLN. 
 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu 
dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 20 mln PLN. 
 

 



INNOCHEM 

 

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat. 
 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać wyłącznie   
w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu 

informatycznego w terminie  
od 1 marca 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r.  

(do godz. 16:00). 
 

Ogłoszenie Listy projektów rekomendowanych  
do dofinansowania do 28 lipca 2017 r.  
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INNOCHEM 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-
europejskie/poir/konkursy/konkurs1
122017innochem/ 



System informatyczny 

https://LSI.NCBR.GOV.PL 



Regulamin-warunki uczestnictwa 

Do konkursu mogą przystąpić: 
• przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do 
rozporządzenia 651/2014 albo  
• konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – 
w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców w rozumieniu art. 
1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/2014. 
 

 
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania 
przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace 
rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014 (projekt, w którym nie 
przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).  
 

 
Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się 
Beneficjenta do wdrożenia wyników  projektu. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres tematyczny 

Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie 
jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu, 
stanowiącym Załącznik nr 1 do RPK.  



 

 

 

 

 

 

OBSZAR TEMATYCZNY I. Pozyskiwanie surowca 

 
SOBiR I a. Uzdatnianie surowca 

1. Zagadnienie badawcze: Dostosowanie surowców do nowych zastosowań 

1.1. Technologie dostosowania biogazu, poprzez wykorzystanie zaawansowanych procesów 

technologicznych, do produkcji wodoru. 

1.2. Technologie dostosowania olejów roślinnych do produkcji polioli ze szczególnym 

uwzględnieniem zmniejszenia intensywności zapachu.  

1.3. Technologie oczyszczania dwutlenku węgla będącego składnikiem gazów odlotowych 

w celu jego wykorzystania w produkcji polioli. 

1.4. Technologie otrzymywania i separacji olejów pochodzenia naturalnego, w celu pozyskania 

źródła węglowodorów. 

 

2. Zagadnienie badawcze: Technologie oczyszczania odpadowych/zanieczyszczonych 

surowców pozwalające na ich zastosowanie w syntezach organicznych i nieorganicznych 

2.1. Technologie usuwania metali ciężkich z mineralnych surowców nawozowych. 

2.2. Technologie dostosowania niskojakościowej ropy naftowej do przerobu na obecnie 

istniejących instalacjach. 

Zakres tematyczny 
4.6. Zakres tematyczny konkursu 

Z kolejno pojawiających się list rozwijanych należy początkowo wybrać obszar tematyczny, następnie 

strategiczny obszar badań i rozwoju (SOBiR), potem zagadnienie badacze i z ostatniej listy temat 

badawczy.  

 

Uwaga: Informacje przedstawione w tym punkcie wniosku będą brane pod uwagę w szczególności 

podczas oceny projektu w ramach kryterium:  

 Zgodność z zakresem tematycznym konkursu 



Dofinansowanie 

Poziomy dofinansowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. 

w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego 

Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r. poz.299) 

 



Dofinansowanie -  premia 

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu pomocy publicznej 

jeżeli: 

 Wnioskodawca przewiduje szerokie rozpowszechnianie 

wyników projektu 

lub 

 projekt obejmuje skuteczną współpracę między co 

najmniej dwoma niepowiązanymi ze sobą 

przedsiębiorcami 



Dofinansowanie -  premia 

W przypadku premii z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu 

konieczne jest wykazanie w dokumentacji projektu, że w okresie 3 lat od jego 

zakończenia wyniki projektu:  

 zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych  

i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej 

lub 

 zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub 

technicznych zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNiSW 

lub 

 zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania 

bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu 



Dofinansowanie -  premia 

Premia z tytułu projektu realizowanego w ramach „skutecznej współpracy” 

pomiędzy niepowiązanymi przedsiębiorcami jest możliwa w przypadku: 

 współpracy co najmniej dwóch niepowiązanych przedsiębiorców, z których 

co najmniej jeden jest MŚP 

lub 

 realizacji projektu przez przedsiębiorców wspólnie w co najmniej dwóch 

państwach członkowskich UE lub w państwie członkowskim i w państwie 

umawiającej się strony Porozumienia EOG 

 

W takim przypadku wraz z Wnioskiem należy dołączyć oświadczenie o braku 

powiązania pomiędzy podmiotami realizującymi projekt, a żaden  

z przedsiębiorców realizujących projekt nie może ponosić więcej niż 70% 

kosztów kwalifikowanych danej kategorii badań.  

 



 

Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie 

podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie 

może przekroczyć: 

 60% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu 

realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę; 

• 50% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu 

realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw.  

Podwykonawstwo można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu 

instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej 

organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę. W przypadku 

niewymienionych wymagana jest zgoda IP. 

Podwykonawstwo 



Podwykonawstwo 

E - Koszty podwykonawstwa 

Jako koszty podwykonawstwa należy rozumieć zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac 
projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie. 
Za podwykonawstwo nie uznaje się czynności pomocniczych, niezbędnych do wykonania zadań 
projektowych takich jak usługi prawne lub księgowe. 

W ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych, bez konieczności uzyskiwania 
pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej, można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu 
instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją 
prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej 
lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co 
najmniej ocenę B. 

Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż 
wymienione w poprzedzającym akapicie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 
Instytucji Pośredniczącej. 

W ramach niniejszej kategorii należy również rozliczać wszystkie umowy o dzieło. W przypadku 
umów o dzieło zawartych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej nie mają 
zastosowania ograniczenia podmiotowe wskazane w akapicie drugim i trzecim powyżej. 

UWAGA: W przypadku umowy o dzieło wykonanie zadań ma zostać potwierdzone protokołem odbioru 
wskazującym prawidłowe wykonanie dzieła. 

Koszty podwykonawstwa są wyłączone z podstawy naliczania ryczałtu kosztów pośrednich projektu. 



Ocena wniosków  

Etapy oceny wniosków: 

 ocena formalna 

 ocena merytoryczna dokonywana przez ekspertów zewn.: 

 pre-panelowa ocena merytoryczna  

 panelowa ocena merytoryczna 



Kryteria oceny formalnej  

Kryteria oceny formalnej - wniosek: 
Złożenie wniosku we właściwej instytucji 

Złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania 

Złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów 

Wniosek o dofinansowanie został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją i wymogami regulaminu. 

Kryteria formalne - wnioskodawca: 
Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie 

Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania. 

Kryteria formalne - projekt: 
Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych PO IR 

Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla działania 

Projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013. 

Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. 

Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach 

danego działania PO IR 

Wystąpienie efektu dyfuzji i planowana współpraca (tylko dla przedsiębiorców innych niż MŚP) 

Kryterium formalne specyficzne: 
Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie 



Ocena formalna 



W wyniku oceny formalnej wniosek o dofinansowanie może 
zostać: 

 skierowany do oceny merytorycznej (ocena pozytywna) –  
w przypadku spełnienia wszystkich kryteriów formalnych 

 odrzucony (ocena negatywna) – w przypadku niespełnienia 
któregokolwiek z kryteriów formalnych 

 skierowany do poprawy – w przypadku stwierdzenia 
braków formalnych lub oczywistych omyłek 

Kryteria oceny formalnej  



Kryteria oceny merytorycznej  

Lp. Kryterium merytoryczne Skala ocen Próg pkt. 

1. 
Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo  prace 
rozwojowe i dotyczy innowacji produktowej lub procesowej 

TAK/NIE TAK 

2. Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację TAK/NIE TAK 

3. Zgodność z zakresem tematycznym konkursu TAK/NIE TAK 

4. 
Zaplanowane prace B+R są adekwatne do osiągnięcia celu projektu, a 
ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane  

0-5 3 

5. 
Zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy zapewniają 
prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R 

0-5 3 

6. 
Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów 
projektu 

TAK/NIE TAK 

7. 
Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego 
prawidłową realizację 

TAK/NIE TAK 

8. Nowość rezultatów projektu 0-5 3 

9. Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia 0-5 3 

10. Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP 0 lub 3 0 

Ocena sumaryczna 0-23 15 



Kryteria oceny merytorycznej  

W wyniku oceny pre-panelowej projekt może zostać:  

1) oceniony pozytywnie, tj. zostaje przekazany do oceny panelowej, jeżeli 
spełnione są łącznie następujące warunki: 

a) projekt spełnił kryteria dostępu (TAK/NIE), 
b) liczba punktów przyznanych w każdym kryterium punktowanym jest równa lub 

wyższa od wymaganego minimalnego progu punktowego,  
c) suma punktów przyznanych w ramach kryteriów punktowanych jest równa  lub 

wyższa od 15;  
2) oceniony negatywnie, tj. nie podlega ocenie panelowej i nie jest 

rekomendowany do dofinansowania, jeśli nie spełnia przynajmniej jednego z 
warunków określonych w pkt 1.  



Ocena panelowa 

W ocenie panelowej uczestniczy: 

 3 ekspertów zewnętrznych 

 przedstawiciele Wnioskodawcy 

 przedstawiciele NCBR (bez prawa głosu) 

 

Spotkanie panelowe (język angielski) - ok. 30 minut: 

 prezentacja wniosku  

 pytania i odpowiedzi  

               



Ocena merytoryczna projektów  

 

 
Po zatwierdzeniu przez Dyrektora NCBR Listy projektów 
rekomendowanych do dofinansowania IP zamieszcza ją na swojej 
stronie internetowej oraz na Portalu, a także pisemnie informuje 
każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego projektu. 
 



Dziękuję 
za uwagę 

E-mail: innochem@ncbr.gov.pl 


