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Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

PO WER 
alokacja

PO WER 
finansowanie

PO WER 
realizacja

Niemal cała alokacja została już zrealizowana – blisko 5 250 mln PLN 

na realizację łącznie ponad 1 900 umów o dofinasowanie (2014-2020)

4,5 mld PLN przekazano 240 uczelniom 

– na realizację 1 787 projektów (2016-2020)

1 060 obecnie realizowanych projektów 
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Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój

PO IR

alokacja

PO IR 
finansowanie

PO IR 

konkursy 

w nowych 
formułach

W 2020 r. przekazano kwotę ponad 3 mld zł na projekty B+R finansowane 
z PO IR  

Finansujemy badania przemysłowe, prace rozwojowe i prace 

przedwdrożeniowe – również dla jednostek naukowych będących w 

konsorcjum z przedsiębiorcą. W Projektach Aplikacyjnych jednostka 
naukowa może być Liderem konsorcjum

Oczyszczalnia przyszłości 

Innowacyjna Biogazownia 

Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo
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Programy międzynarodowe

Programy 
międzynarodowe

Programy 
międzynarodowe 

finansowanie

Programy 
międzynarodowe 

realizacja

Ukierunkowane na wspieranie polskich badaczy oraz przedsiębiorców w 

realizacji wysoce konkurencyjnych projektów badawczo – rozwojowych 
przy współudziale podmiotów zagranicznych

Przeprowadzono ponad 100 inicjatyw w ramach inicjatyw typu ERA-NET, 

inicjatyw wielostronnych, współpracy dwustronnej i programów 
realizowanych z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG

Prawie 1000 projektów o łącznej wartości dofinansowania blisko 1,2 mld zł.
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Programy krajowe

Programy 
krajowe

Programy 
krajowe

Programy 
krajowe 

Celem krajowych inicjatyw jest wspieranie tworzenia nowoczesnych 

rozwiązań i technologii zwiększających innowacyjność, a tym samym 

konkurencyjność polskiej gospodarki. Ich celem jest również 
wzmocnienie współpracy pomiędzy polskim biznesem i nauką

NCBR realizuje rozwój gospodarczy i społeczny Polski opracowywanie 

programów wsparcia badań stosowanych i prac B+R, finansowanie 

komercjalizacji efektów badań naukowych oraz transferu wyników do 
gospodarki i wsparcie rozwoju kadry naukowej

Prawie 800 mln zł przekazano na realizację projektów w 2020 r.
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Programy na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Programy na 
rzecz obronności 

i bezpieczeństwa 
państwa

Programy na 
rzecz obronności 

i bezpieczeństwa 
państwa

Programy na 
rzecz obronności 

i bezpieczeństwa 
państwa

W konkursach na konkretnie sprecyzowane tematy badawcze 

finansowane są przedsięwzięcia, które w największym stopniu rokują 
rzeczywiste zwiększenie bezpieczeństwa narodowego.

Przeprowadzono dotychczas 19 konkursów, których łączny budżet 
wynosi ponad 4,1 mld zł.

Celem realizowanych programów i projektów jest nie tylko zwiększenie 

potencjału polskich podmiotów naukowych i przemysłowych, ale także 

dążenie do niezależności technologicznej poprzez tworzenie polskiego 

„know- how” w zakresie krytycznych technologii w zakresie 
bezpieczeństwa i obronności państwa.
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NCBR

88 % spotkań 
panelowych 

w formule on-line 
(konkursy krajowe 

i europejskie)

78 konkursów 
z otwartymi 
naborami

6,9 mld zł 
alokacja 

na nabory 
w 2020 r.

2998 
monitorowanych 

projektów 
w okresie 
trwałości 

3816 
finansowanych 

umów

2598 ocenionych 
wniosków
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PO WER

Zmiana w procesie weryfikacji wniosków o płatność poprzez:

• jednoczesną weryfikację wszystkich oczekujących wniosków z danego 

projektu,

• wypłaty środków w sposób uproszczony przed zakończeniem weryfikacji 

wniosku,

• tworzenie ról procesowych odpowiedzialnych za efektywną realizację 

zadań m.in. Koordynatora ds. komunikacji z Beneficjentem, który jest 

odpowiedzialny za pozyskiwanie dokumentów niezbędnych do weryfikacji 

wniosków o płatność.

Zmiana procesie komunikacji poprzez powołanie Koordynatora ds. komunikacji 

z beneficjentem, który:

• koordynuje przepływ korespondencji i optymalizuje proces udzielania 

odpowiedzi,

• utrzymuje bezpośredni kontakt telefoniczny z beneficjentami w celu 

efektywniejszego pozyskania informacji lub dokumentów.

Efekty

W ostatnim miesiącu:

• liczba nowej korespondencji – 2495,

• liczba obsłużonej korespondencji – 4205

Efekty

• 314 mln zł wypłaconych środków w oparciu o zweryfikowane wnioski w br.

• 2203 zweryfikowanych wniosków – 11% więcej niż w 2019 roku

• 1060 równocześnie weryfikowanych wniosków w tym momencie
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PO WER

Zwiększenie zdolności operacyjnej NCBR w zakresie weryfikacji wniosków o płatność 
następuje również poprzez: 

• rekrutację osób na dodatkowe etaty, 

• nawiązanie współpracy z podmiotami zewnętrznym i zleceniobiorcami.

W bieżącym kwartale w pierwszej kolejności weryfikowane są pakiety wniosków, 

z których najstarszy został złożony w I kwartale 2019, a najnowszy w bieżącym. 

Działania te pozwalają na przywrócenie płynności finansowania tych projektów ze 

środków POWER.

Automatyzujemy proces weryfikacji wniosków o płatność, przez co zwielokrotnimy 
liczbę obsługiwanych wniosków i zlikwidujemy istniejące opóźnienia. 

Uruchomiony w 2 kwartale br. System Zarządzania Obsługą Beneficjenta umożliwia 

dla weryfikowanego wniosku o płatność:

• automatyzację sporządzania listy sprawdzającej,

• zrównoleglenie pracy nad weryfikacja wniosku przez kilka osób w zakresie 

odpowiedzialności swoich ról w procesie,

• automatyczną walidację danych we wniosku o płatność, co znacznie 

przyspieszy samą weryfikację, a także w przyszłości umożliwi wstępne 

sprawdzenie wniosku przez beneficjenta zanim złoży go w SL2014.

Zakończenie implementacji kluczowych funkcjonalności 

systemu jeszcze w tym kwartale, zapewni szybszą weryfikację 

wniosków oraz możliwość skupienia uwagi opiekunów projektów 

na proaktywnej pomocy beneficjentom.

Celem podjętych działań usprawniających jest zapewnienie 

beneficjentom na początku 2021 roku terminowego 

finansowania realizacji projektów w zakresie środków POWER. 



Wychodzimy naprzeciw wnioskodawcom
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PO WER

Punkt
Informacyjny

Nowa
strona inernetowa
gov.pl/ncbr

Przyszłość dzieje się u nas!
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PO WER

Dedykowane konkursy skierowane do środowiska 

naukowego wspierające zaawansowane realizacyjnie 
projekty (wysoki TRL).

Program wspierający rozwój innowacyjnych spółek 

działających w środowisku – akceleracja.

Programy wsparcia – zwrotne i bezzwrotne kreujące 
rynek startupów naukowych.

Rozwój uczelni i jednostek naukowych poszerzający 

dostępność kształcenia z wykorzystaniem metod 
praktycznej współpracy z biznesem.

Projekty realizowane w nowoczesnych formach 

konkursowych kończące się przygotowaniem 

prototypów (rozwiązanie problemów przedstawionych 
przez rynek).

Wsparcie marketingowe i biznesowe dla realizowanych 
projektów – w kraju i zagranicą.

Stworzenie przez NCBR wspólnie ze środowiskiem 
naukowym – Szkoły Innowacje Nauka Biznes.

Konkurs „giełda przyszłości” – skierowany 

do innowatorów i wynalazców ze środowiska 
naukowego.

Stworzenie wspólnej platformy wiedzy i wymiany 
doświadczeń dla środowiska i NCBR.

Podnoszenie kompetencji kadry naukowej i studentów 

w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla gospodarki 
we współpracy z podmiotami biznesowymi.



Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju 

ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa

gov.pl/ncbr
gov.pl/innowacje


