
Wsparcie można uzyskać na projekty badawczo-rozwojowe obejmujące badania przemysłowe i prace
rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa i mające na celu opracowanie
innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju. Dofinansowaniom mogą być objęte także
prace przedwdrożeniowe.

* Konkurs dla projektów realizowanych poza woj. mazowieckim

Consulting
REWIT

SZYBKA ŚCIEŻKA 
POIR 1.1.1 - Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa

+48 506 304 718

consulNng@rewit.pl

www.rewit-consulNng.pl

• Przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja
przedsiębiorstw i jednostek naukowych, w których liderem
jest przedsiębiorstwo

• Konkurs ogólny: 16.09.2019  - 16.12.2019
• Konkurs Seal of Excellence: 1.04.2019  - 29.11.2019
• Konkurs dla sektora tworzyw sztucznych: 2.09.2019 –

15.11.2019
• Konkurs dla sektora technologii kosmicznych: 2.09.2019 –

15.11.2019
• Konkurs dla sektora innowacyjnych nawozów przyjaznych 

dla środowiska: 14.11.2019 – 14.01.2020 
• Konkurs dla sektora urządzeń grzewczych: 14.11.2019 –

14.01.2020 

• Minimalna wartość projektu - 1 mln PLN – w przypadku
projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP, 2 mln PLN
– w przypadku pozostałych projektów

• Maksymalna wartość projektu- 50 mln EUR
• Maksymalna wartość dofinansowania- 20 mln EUR
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DLA KOGO

TERMIN  NABORU

KOSZTY  PROJEKTU

INST.   FINANSUJĄCA • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
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POZIOM WSPRACIA
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w ramach pomocy de minimis, nie więcej niż 200 tys. EUR

w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP, nie więcej niż 2 mln EUR

Maksymalny poziom wsparcia 
na badania przemysłowe

Maksymalny poziom wsparcia 
na prace rozwojowe

Maksymalny poziom wsparcia 
na prace przedwdrożeniowe

Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych 
nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
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KOSZTY KWALIFIKOWANE 
PROJEKTU

• wynagrodzenia 
• podwykonawstwo

• 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku 
projektu realizowanego samodzielnie

• 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku 
konsorcjum

• amortyzacja lub odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-
badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym

• wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, know-
how oraz innych praw własności intelektualnej 

• dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów
• amortyzacja budynków
• materiały oraz sprzęt laboratoryjny
• koszty utrzymania linii technologicznych
• wynajem powierzchni laboratoryjnej 
• elementy służące do budowy, na stałe zainstalowane w prototypie 

instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej 
• promocja projektu 
• audyt zewnętrzny 
• koszty pośrednie (ryczałt – 25%)

KLUCZOWE KRYTERIA 
WYBORU PROJEKTÓW

• poziom innowacji technologii / produktu / usługi (co najmniej w 
skali kraju) 

• opłacalność wdrożenia
• kadra badawcza
• kadra zarządzająca projektem
• zasoby techniczne, które będą wykorzystywane w projekcie
• zaplanowana ochrona własności intelektualnej na etapie realizacji 

projektu oraz jego wdrożenia



ZESPÓŁ 
REWIT

Od początku swojej działalności Rewit ConsulNng Sp z o.o. pomaga 
przedsiębiorcom w ubieganiu się o dofinansowanie publiczne, w tym 
fundusze unijne. Partnerzy odpowiedzialni za rozwój Zespołu Dotacji 
Unijnych – Dr inż. Szymon Talbierz oraz Dr inż. Natalia Kujawska –
związani są z firmą od początku jej istnienia. Oboje zdobyli 
doświadczenie w praktycznie każdym aspekcie związanym z 
pozyskiwaniem funduszy unijnych. Byli ekspertami oraz oceniali wnioski 
o dofinansowanie w takich instytucjach jak Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwo Inwestycji i 
Rozwoju oraz Komisja Europejska.

Dzisiaj, wraz z zespołem konsultantów i menadżerów są w stanie 
skutecznie doradzać firmom, niezależnie od branży i wielkości, w 
pozyskiwaniu dofinansowania na rozwój firmy z funduszy unijnych, 
środków krajowych i programów międzynarodowych. 

PIOTR WITEK, MBA
WICEPREZES ZARZĄDU 
REWIT CONSULTING SP. Z O.O.

DR INŻ. NATALIA KUJAWSKA
Partner, Prokurent

Były ekspert naukowo - gospodarczy: NCBR,
PARP, BGK, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
oraz Komisji Europejskiej w zakresie
programu Horyzont 2020. Współautor trzech
europejskich patentów. Kompetentny
specjalista ds. zarządzania projektami
badawczo-rozwojowymi.

T: 501 392 053
E: natalia.kujawska@rewit.pl

DR INŻ. SZYMON TALBIERZ 
Prezes Zarządu, Partner

Doktor nauk technicznych. Były ekspert
naukowo - gospodarczy: NCBR, PARP, BGK,
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Współautor pięciu europejskich patentów.
Kompetentny specjalista ds. rozwoju biznesu
oraz w projektów badawczo-rozwojowych

T: 506 304 718
E: szymon.talbierz@rewit.pl
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