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KORONAWIRUS A BIZNES

Koronawirus: polscy przedsiębiorcy mogą
ubiegać się o środki unijne na badania i rozwój

Projekty, na które �rmy chcą pozyskać do�nansowanie muszą być innowacyjne (Fot. pixabay)

W dobie koronawirusa wielu przedsiębiorców walczy o przetrwanie. Dla części z nich obecna sytuacja
może jednak okazać się szansą na rozwój i wprowadzenie nowych, innowacyjnych technologii,
produktów czy też usług w swoich przedsiębiorstwach. Tego typu działania wspiera Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju, które przeznaczyło 200 mln zł na walkę z koronawirusem. Dzięki środkom z Funduszy
Europejskich, Agencja ma zamiar wesprzeć przedsiębiorców w ramach konkursu Szybka Ścieżka
„Koronawirusy”, na działania mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się pandemii
koronawirusów, w tym obecnie panującego SARS-COV-2.

REKLAMA

Możliwości pozyskania środków unijnych na pomoc �rmom w dobie koronawirusa opisuje  Krzysztof Szwajda –

aplikant adwokacki z kancelarii Duraj Reck i Partnerzy.

Kto może otrzymać do�nansowanie z UE?

Na wsparcie mogą liczyć zarówno mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, jak i duzi przedsiębiorcy, konsorcja

przedsiębiorców lub przedsiębiorców oraz jednostek naukowych. Konkurs dedykowany jest projektom

realizowanym na terenie całego kraju. 75 mln zł z puli przeznaczonych zostanie na projekty realizowane

w województwie mazowieckim, a 125 mln zł – na resztę województw w kraju.
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Czesi kończą z maseczkami, wracają koncerty i imprezy masowe
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Od dzisiaj pójdziesz do fryzjera, do restauracji. Wszystko, co musisz wiedzieć o III etapie odmrażania

Jakie projekty mogą być zgłaszane?

Innowacyjność – to warunek konieczny do tego, aby przedsiębiorcy mogli ubiegać się o do�nansowanie projektu

w ramach konkursu Szybka Ścieżka „Koronawirusy”. Oznacza to, że zgłaszane projekty powinny cechować

innowacyjność co najmniej w skali naszego kraju. Przedmiotowa innowacyjność może być postrzegana w czterech

płaszczyznach:

wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi),

nowego lub istotnie ulepszonego procesu,

nowej metody marketingu lub nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych,

organizacji miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem zewnętrznym.

W przypadku tego konkretnego projektu związanego z walką z koronawirusami, zakres tematyczny projektu

powinien wpisywać się w jeden z poniższych obszarów:

diagnostyka – urządzenia do szybkiego wykrywania obecności koronawirusa,

leczenie – badania nad wykorzystaniem istniejących lub nowych leków, a także prace nad szczepionką,
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pro�laktyka – działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii (w tym koronawirusa

SARS-CoV-2) oraz działania na rzecz Polskiej tarczy antywirusowej: poprawy bezpieczeństwa biologicznego

i ochrony społeczeństwa oraz wsparcie jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego.

Na stronie internetowej Narodowego Centrum Badania i Rozwoju wskazane są przykładowe tematy badawcze,

przy czym lista ta nie wyczerpuje wszystkich możliwych tematów projektów. Istnieje możliwość samodzielnego

sformułowania tematu projektu, wpisującego się w dany obszar, należy jednak zwrócić uwagę na kryteria wyboru

projektów, które w dosyć szczegółowy sposób określają jakie cechy powinien mieć dany projekt.

Zgłoszone do konkursu projekty mogą obejmować badania przemysłowe, eksperymentalne

prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. Obligatoryjnym elementem są jedynie

eksperymentalne prace rozwojowe. Minimalna wartość projektu w przypadku pojedynczego

mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa to 1 mln zł, a w przypadku dużych �rm

oraz konsorcjów – 2 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwali�kowanych projektów

współ�nansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nie może przekroczyć 50

mln euro. Do�nansowanie może wynieść aż do 80% wartości badań przemysłowych

prowadzonych w projekcie. Wysokość do�nansowania zależna jest przede wszystkim

od rodzaju podejmowanych działań oraz wielkości przedsiębiorstwa.
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Ze względu na obecną, trudną sytuację dla wszystkich przedsiębiorców, terminy składania wniosków

o do�nansowanie projektów zostały maksymalnie wydłużone, w związku z czym ostatnia runda składania

wniosków w ramach opisywanego projektu kończy się z dniem 31 grudnia 2020 roku.
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