
INNOMOTO – I konkurs 

 
Podsumowanie 



I konkurs INNOMOTO 

 Alokacja: 250 -> 254 mln zł (po procedurze protestowej) 
 

 Odbiorcy: przedsiębiorcy i konsorcja przedsiębiorców 
 

 Finansowane prace: badania przemysłowe i prace rozwojowe 
 

 Zakres merytoryczny: 26 tematów badawczych 
 

 Minimalna wartość projektu: 1 mln zł 
 

 Maksymalna wartość projektu: 20 mln zł 
 

 Maksymalny okres realizacji projektu: 3 lata  



I konkurs INNOMOTO 

Ogłoszenie konkursu:  5 września 2016 r. 

Otwarcie naboru wniosków 5 października 2016 r. 

Zamknięcie naboru wniosków 20 stycznia 2017 r.  

Ocena formalna:  20 stycznia – 22 lutego 2017 r. 

Ocena merytoryczna: 22 luty – 20 kwietnia 2017 r. 

Publikacja wyników:  20 kwietnia 2017 r.  

Podpisywanie umów: maj – lipiec 2017 r. 

4 m-ce 

3 m-ce 



Nabór wniosków: 

 liczba złożonych wniosków:  87 

 całkowita wartość wniosków: 673 770 040,65 zł 

 wnioskowane dofinansowanie: 413 373 591,46 zł 

Ocena formalna: 

 wnioski poprawne formalnie: 84 

 wnioski odrzucone z przyczyn formalnych: 2 

 wnioski pozostawione bez rozpatrzenia: 1 

Ocena merytoryczna: 

 wnioski skierowane do I etapu oceny merytorycznej: 84 

 wnioski skierowane do II etapu oceny merytorycznej - panelowej: 54 

 wnioski rekomendowane do dofinansowania: 47 -> 50 

 wnioski nierekomendowane do finansowania: 37  -> 34 

 kwota dof. projektów wybranych do dofinansowania: 238 231 014,42 zł (95 % alokacji) 

            253 343 502,85 zł (101 % alokacji) 

 

I konkurs INNOMOTO 



Ocena pre – panelowa: 

 w okresie od 28 lutego do 14 marca 2017 w trybie obiegowym w systemie LSI, 

 każdy wniosek oceniany przez 4 Ekspertów – ocena indywidulana oraz uzgodniona ocena 4 
ekspertów, 

 30 wniosków nierekomendowanych do finansowania, 

 57 wniosków skierowanych do oceny panelowej, 

Ocena panelowa:  

 w okresie 27 – 31 marca w siedzibie NCBR, spotkania z udziałem Wnioskodawców, 

 47 wniosków rekomendowano do finansowania,  

 7 wniosków nie rekomendowano do finansowania, 

 współczynnik sukcesu około 54 % -> 57% 
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I konkurs INNOMOTO 

Wyniki: 

 liczba projektów rekomendowanych do dofinansowania:47-> 50 

 przyznane dofinansowanie:238 mln zł-> 253 mln zł 

 wkład własny:167,5 mln zł-> 174 mln zł, śr. okres realizacji projektu:32 m-ce 

 86 % projektów (43) realizowanych przez pojedyncze przedsiębiorstwa 

 

 

 

 

 

Całkowita wartość projektów:  

427 309 918,75 zł 

dofinansowanie wkład własny

253 343 502,85 zł 
59,29% 
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Projekty dofinansowane dla danego typu 
Wnioskodawcy 

173 966 415,90 zł 
40,71% 



I konkurs INNOMOTO 

5 066 870,06 zł 
3 479 328,32 zł 

Średnia wartość dofinansowania Średnia wartość wkładu własnego

Średnia wartość ogólna projektów:  
8 633 956,14 zł -> 8 546 198,38 zł 
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Tematy bez przyznanego 
dofinansowania 
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Wybór obszarów badawczych 

I. Innowacyjne technologie
produkcji, regeneracji, odzysku i
recyklingu

II. Innowacyjne pojazdy i napędy

III. Innowacyjne
części,komponenty i systemy do
zastosowania w pojazdach
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Niespełnione kryteria w populacji projektów nierekomendowanych do 
dofinansowania  



INNOMOTO – II Konkurs 

 
Informacje o konkursie 



II konkurs INNOMOTO 
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12 marca 2018 r. – ogłoszenie konkursu 

11 maja 2018 r. – rozpoczęcie naboru wniosków 

10 lipca 2018 r. – zakończenie naboru wniosków 

 

Alokacja konkursu 300 mln zł 

 

II Konkurs INNOMOTO dedykowany jest dla regionów słabiej 

rozwiniętych tj. innych niż woj. mazowieckie 

 

 



II konkurs INNOMOTO 

www.ncbr.gov.pl 

 

 

http://www.ncbr.gov.pl/
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II konkurs INNOMOTO 

 Pytania dot. kwestii merytorycznych proszę kierować na: 

 

innomoto@ncbr.gov.pl 

nr. tel.: + 48 22 39 07 148 

 

 Pytania dot. kwestii finansowych (kwalifikowalność kosztów, 

wskaźniki, budżet projektu): 

 

innomoto-finanse@ncbr.gov.pl 
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Dziękuję 
za uwagę 


