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Wsparcie dla uczelni 
w budowaniu 
ekosystemu innowacji 



Program wsparcia dla uczelni realizowany przez NCBR 
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PO WER 

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 (2016-2020) 

4,5 mld PLN przekazano 240 uczelniom  

– na realizację 1 787 projektów (2016-2020) 

1 060 obecnie realizowanych projektów  



Realizacja działań 
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W 2019 r. rekordowa 
wartość certyfikacji 
środków w POWER – 
wzrost o prawie 70%  

w stosunku do roku 2018 

W ramach POWER  
w 2019 roku 

przekazaliśmy 
beneficjentom  

839 mln zł 

W 2019 r.  

podpisano 479 umów  
na łączną wartość 

 1 620 mln PLN  
(zrealizowano plan 

kontraktacji ) 

I poł. 2020 r. 

podpisano 94 umowy, 
których łączna wartość 

przekroczyła 270 mln 
PLN (plan na 2020 r. 

przewiduje kontraktację 
na poziomie 415 mln PLN 

– wykonanie  
w połowie roku na 

poziomie 65%) 

W pierwszej połowie  
2020 r. plan certyfikacji 

został zrealizowany  
z nawiązką.  

Plan na IV kwartał 
2020r. ustalony został 
na poziomie 700 mln 

PLN 

W 2019 r.  

 uczelnie miały 44% 
udziału w ogólnej 

liczbie umów 
zawieranych w NCBR, 

co stanowi wzrost  
o 9 punktów proc.  

w porównaniu z rokiem 
2018 



Oferta programowa NCBR – dostępność uczelni –  
zgodnie z programem Dostępność + 
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Uczelnia dostępna 

2019 

Projektowanie 

uniwersalne 

2019/2020 

Uczelnia dostępna 

2020 

Centrum wiedzy  

o dostępności  

• Trwa proces kontraktacji  

• Pozytywnie oceniono  

ok. 60 projektów na kwotę 

ponad 260 mln PLN 

• Alokacja 30 mln PLN 

• Nabór ruszył  

w dniu 24 sierpnia 

• Alokacja 200 mln PLN 

• Zakontraktowano  

85 projektów 

• Wartość projektów  

321 mln PLN 

• Alokacja 30 mln PLN 

• Zakontraktowano 34 projekty 

• Wartość projektów 40 mln PLN 



Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu – konkurs 2019/2020 
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Cel: 

Stworzenie skutecznego systemu wsparcia na arenie międzynarodowej dla innowatorów ubiegających się o projekty unijne, międzynarodowe 

poprzez: 

Włączanie pracodawców z sektora usług dla biznesu w 
dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb 
społeczno-gospodarczych  

Realizację wysokiej jakości programów stażowych na kierunku 
objętym działaniami w ramach projektu 

Tworzenie i realizację programów rozwoju kompetencji studentów 
oczekiwanych od kandydatów przez pracodawców dla sektora 
usług dla biznesu 
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2 
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W ramach konkursu uczelnie wykorzystują środki na: 

ALOKACJA: 80 MLN ZŁ 

ZAKONTRAKTOWANO: 17 PROJEKTÓW 

WARTOŚĆ PROJEKTÓW: PONAD 30 MLN ZŁ 



Bliżej beneficjenta – kierunki zmian organizacyjnych NCBR 
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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 w 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 



Bliżej beneficjenta – kierunki zmian organizacyjnych w NCBR 
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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 likwidujemy istniejące 

opóźnienia.  

Uruchomiony w II 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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Punkt 
Informacyjny 

Nowa 
strona www 



Nauka 2025 
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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. 

Tworzenie przez NCBR wspólnie ze środowiskiem 

naukowym – Innowacyjne Szkoły 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. 
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