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Kierunek rozwoju biogospodarki

 Przegląd polityk w zakresie wspierania rozwoju biogospodarki prowadzony 
równocześnie z przygotowaniami do nowej perspektywy finansowej.

 Dyskusja na temat przyszłości biogospodarki – jej możliwy podział na 
mniejsze obszary, dziedziny (węższe specjalizacje). 

 Biogospodarka jako inteligentna specjalizacja (zgodnie z koncepcją RIS3)

 Wyodrębnienie inteligentnych specjalizacji pozwala na koncentrację i 
ukierunkowanie środków na projekty badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe, 
inwestycyjne.

 Tworzenie centrów kompetencji, w tym na poziomie UE (centrum dla 
biogospodarki przy KE-Bioeconomy Knowledge Centre).



 Środki unijne – poziom regionalny, krajowy i wspólnotowy
 Środki budżetu państwa

Coraz częstszym warunkiem uzyskania dofinansowania dla jednostek
naukowych jest uczestnictwo przedsiębiorstw w projektach (ukierunkowanie
rynkowe).

Rodzaje i typy projektów możliwych do realizacji przez przedsiębiorstwa coraz
bardziej ograniczają się do takich, w których współpraca z nauką jest
niezbędna, w miejsce inwestycji, które nie są związane z transferem nowych
technologii.

Jednostka naukowa w przypadku realizacji takich projektów może pełnić rolę
konsorcjanta/ partnera lub wykonawcy usługi.

Instrumenty wspierania przedsięwzięć w obszarach inteligentnych 
specjalizacji ze środków publicznych



Sposoby uwzględniania inteligentnych specjalizacji w różnych instrumentach 
finansowania:

- Preferencje dla projektów wpisujących się w inteligentne specjalizacje
- Wyłączność – działania/ konkursy dedykowane wyłącznie projektom wspierającym 

inteligentne specjalizacje
- Działania z zakresu  inteligentnych specjalizacji jako jeden z typów projektów 

możliwych do realizacji w danym instrumencie

Instrumentem realizacji Regionalnych Strategii Innowacji wskazujących inteligentne 
specjalizacje na poziomie regionalnym są Regionalne Programy Operacyjne.

Instrumenty wspierania przedsięwzięć w obszarach inteligentnych 
specjalizacji ze środków publicznych



Środki unijne – regionalne – Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Wyłącznie RSI

 Badania celowe (badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace 
rozwojowe)

 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

 Transfer technologii i komercjalizacja badań

 Bon na innowacje



Środki unijne – regionalne – RPO WL

Preferencje dla RSI

 Wsparcie dotacyjne dla projektów przedsiębiorstw wpisujących się 
w inteligentne specjalizacje zgodne z RSI lub polegających na 
wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych. 

 Pozostałe projekty mogą otrzymać wsparcie w formie instrumentów 
zwrotnych (np. preferencyjne pożyczki).

www.rpo.lubelskie.pl

http://www.rpo.lubelskie.pl/


Środki unijne – krajowe

Krajowe Inteligentne Specjalizacje – 20 specjalizacji w 5 grupach 
tematycznych:

1. Zdrowe społeczeństwo

2. Biogospodarka rolno - spożywcza, leśno-drzewna i  środowiskowa

3. Zrównoważona energetyka

4. Surowce naturalne i gospodarka odpadami

5. Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu 
horyzontalnym)



Środki unijne – krajowe – Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój

Wyłącznie KIS

 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej
 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R w przedsiębiorstwach
 Bony na innowacje 
 Ochrona własności przemysłowej

www.poir.gov.pl
www.ncbr.gov.pl (fundusze unijne)

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty wpisujące się w Krajowe Inteligentne 
Specjalizacje

http://www.poir.gov.pl/
http://www.ncbr.gov.pl/


Środki unijne – krajowe – Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój

Preferencje dla KIS

 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
 Badania na rynek 
 Kredyt na innowacje technologiczne (premia technologiczna) 

www.ncbr.gov.pl
www.parp.gov.pl
www.mr.gov.pl

Preferencje dla projektów wpisujących się w KIS. Ocena na podstawie 
wykazu KIS – projekt może uzyskać 1 pkt za zgodność z KIS.

http://www.ncbr.gov.pl/
http://www.parp.gov.pl/
http://www.mr.gov.pl/


Środki unijne - wspólnotowe

Horyzont 2020, w tym:

 BBI JU - Bio-Based Industries Joint Undertaking - partnerstwo publiczno-prywatne 
Komisji Europejskiej i konsorcjum bioprzemysłu; Roczny Plan Pracy na 2017 rok –
81 mln euro na 16 działań; środki na realizację całego przedsięwzięcia to 3,7 mld 
euro

 ERA-NET - Wsparcie dla realizacji zadań ze strony Komisji polega wyłącznie na 
dofinansowaniu działań koordynacyjnych i zarządzania konsorcjum. W ramach tego 
instrumentu Komisja nie finansuje badań, są one finansowane w 100% ze środków 
krajowych. W przypadku projektów ERA-NET z udziałem Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju są to środki pochodzące z budżetu nauki. 

 Instrument wsparcia MŚP

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020 - oficjalna strona programu
www.kpk.gov.pl
www.bbi-europe.eu
www.ncbr.gov.pl

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
http://www.kpk.gov.pl/
http://www.bbi-europe.eu/
http://www.ncbr.gov.pl/


Środki budżetu państwa

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, 
rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG

Program strategiczny realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie 
Krajowego Programu Badań – BIOSTRATEG

Program obejmuje pięć strategicznych obszarów problemowych, wynikających bezpośrednio z 
Krajowego Programu Badań, zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań prowadzonych 
obecnie w Unii Europejskiej i na świecie. Obszarami tymi są:

• Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
• Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem 

gospodarki wodnej;
• Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
• Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
• Leśnictwo i przemysł drzewny.



Środki budżetu państwa

Zakładany całkowity budżet Programu, w ramach którego w latach 2014-2019 będą 
realizowane projekty obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe oraz działania 
związane z przygotowaniem do wdrożenia, wyniesie ok. 500 milionów złotych.

• Biostrateg I - 150 mln zł 
• Biostrateg II - 200 mln zł
• Biostrateg III - 150 mln zł

Program skierowany do konsorcjów jednostek naukowych i przedsiębiorstw .

Wniosek musi obejmować fazę badawczą jak i fazę przygotowania do wdrożeń

www.ncbr.gov.pl (programy strategiczne)

http://www.ncbr.gov.pl/


Dziękuję za uwagę

http://bioecon.iung.pulawy.pl/
email: bioecon@iung.pulawy.pl

http://bioecon.iung.pulawy.pl/
mailto:bioecon@iung.pulawy.pl

