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REGULAMIN I KONKURSU  

W RAMACH WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA RID 

 

  

 

I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin I Konkursu Wspólnego Przedsięwzięcia RID (dalej: „Regulamin”) ustala 

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „Centrum”) na podstawie art. 36 

ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 

Nr 96, poz. 616, z późn. zm.), w porozumieniu z Generalnym Dyrektorem Dróg 

Krajowych i Autostrad (dalej: „GDDKiA”). 

2. Wspólne Przedsięwzięcie RID (dalej: „Przedsięwzięcie”) realizowane jest na podstawie:  

1) art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. 

Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), (dalej „ustawa o zasadach finansowania 

nauki”); 

2) art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań  

i Rozwoju (dalej: „Ustawa”);  

3) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r.  

w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań 

i Rozwoju (Dz. U. Nr 178, poz. 1200);  

4) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 260,  

z późn. zm.). 

3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:  

1) Centrum – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – agencja wykonawcza 

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), powołana do realizacji zadań z zakresu polityki 

naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, działająca na podstawie 

Ustawy,  

2) GDDKiA – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, 

3) Projekt – działania zgłoszone w konkursie w ramach Przedsięwzięcia, obejmujące 

badania naukowe lub prace rozwojowe, których efektem powinno być wypracowanie 

innowacyjnych rozwiązań, usprawnienie i optymalizacja procesów planowania, 

przygotowania, projektowania i realizowania inwestycji drogowych, a także 

procesów zarządzania utrzymaniem i eksploatacją sieci drogowej, 

4) Wnioskodawca – uczestnik konkursu, którym może być jednostka naukowa,  

o której mowa w art. 2 pkt. 9 lit. a-e ustawy o zasadach finansowania nauki lub 

konsorcjum naukowe w  rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki,  

w skład którego wchodzą wyłącznie jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 

pkt 9 lit. a-e ustawy o zasadach finansowania nauki, spełniające kryteria organizacji 

prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę określone w art. 2 pkt 83 

rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
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niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107  

i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), 

5) Wykonawca – Wnioskodawca, który w wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisał 

z Centrum i GDDKiA umowę o wykonanie i finansowanie Projektu w ramach 

Przedsięwzięcia;  

4. Wyniki Projektu muszą umożliwiać ich zastosowanie w praktyce gospodarczej, a ich 

wdrożenie powinno nastąpić nie później niż maksymalnie dwa lata od daty zakończenia 

realizacji Projektu.  

5. W ramach Przedsięwzięcia mogą być realizowane Projekty, których kwota 

wnioskowanego dofinansowania nie przekracza 3 000 000 PLN i których okres realizacji 

wynosi do 24 miesięcy. W przypadkach uzasadnionych specyfiką Projektu, okres 

realizacji może zostać wydłużony do 36 miesięcy.  

 

II. PRZEZNACZENIE I WARUNKI DOFINANSOWANIA 

 

1. Indykatywny budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie realizacji Projektów 

wyłonionych w I Konkursie Przedsięwzięcia wynosi 25 mln PLN (udział Centrum) 

wartości kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem ust. 3 

2. Indykatywny budżet GDDKiA przeznaczony na dofinansowanie Projektów wyłonionych 

w I Konkursie Przedsięwzięcia wynosi 25 mln PLN (udział GDDKiA), z zastrzeżeniem 

ust. 3. 

3. Zobowiązania z tytułu podatku VAT, o których mowa w ust. 1 i 2, ponosi GDDKiA 

według obowiązującej stawki określonej w przepisach odrębnych. 

4. Przyznawanie środków finansowych na wykonanie Projektu następuje w drodze decyzji 

Dyrektora Centrum wydawanej w porozumieniu z Generalnym Dyrektorem Dróg 

Krajowych i Autostrad, na podstawie listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych 

wniosków o dofinansowanie (dalej: „Wnioski”).  

5. Dofinansowanie realizacji Projektu może być przeznaczone na:  

a) badania podstawowe – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy 

o zasadach finansowania nauki – oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub 

teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy  

o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie 

praktyczne zastosowanie lub użytkowanie. Koszty kwalifikowane badań 

podstawowych mogą stanowić maksymalnie 10% kosztów kwalifikowanych 

Projektu ogółem. Dofinansowanie przeznaczone na badania podstawowe może 

zostać udzielone w przypadku uzasadnionym specyfiką Projektu; 

b) badania przemysłowe – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 3 lit. c) ustawy 

o zasadach finansowania nauki – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy 

oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub 

wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; 

badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, 

szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem 

prototypów objętych zakresem prac rozwojowych; 

c) prace rozwojowe – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 4 ustawy o zasadach 

finansowania nauki – nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie 
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dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii 

i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania 

produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych 

produktów, procesów i usług, w szczególności:  

i. tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do tworzenia 

nowych produktów, procesów i usług, pod warunkiem że nie są one 

przeznaczone do celów komercyjnych; 

ii. opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym  oraz 

projektów pilotażowych, w przypadkach gdy prototyp stanowi końcowy 

produkt komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych   

i  walidacyjnych  jest  zbyt  kosztowna;  w  przypadku gdy projekty pilotażowe 

lub demonstracyjne mają być następnie  wykorzystywane  do  celów 

komercyjnych, wszelkie  przychody uzyskane z tego tytułu należy odjąć  

od kwoty kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej; 

iii. działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem 

produktów, procesów i usług, pod warunkiem, że nie są one wykorzystywane 

komercyjnie,  

prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych 

do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług 

oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń; 

6. Katalog kosztów kwalifikowalnych określony jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

7. Dofinansowanie przekazywane jest na podstawie umowy o wykonanie i finansowanie 

Projektu zawartej pomiędzy Centrum, GDDKiA i Wnioskodawcą. Wzór umowy 

określony jest w Załączniku nr 7 do Regulaminu. 

8. Wnioskodawca może rozpocząć realizację Projektu przed rozstrzygnięciem I Konkursu 

Przedsięwzięcia, a koszty kwalifikowalne mogą być ponoszone od dnia złożenia 

Wniosku, przy czym warunkiem koniecznym refundacji kosztów kwalifikowanych jest 

przyznanie Wnioskodawcy dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia I Konkursu oraz 

zawarcie z Centrum i GDDKiA umowy o wykonanie i finansowanie Projektu. 

 

III. OGŁOSZENIE KONKURSU I NABÓR WNIOSKÓW 

 

1. I Konkurs Wspólnego Przedsięwzięcia RID ogłasza Dyrektor Centrum w porozumieniu  

z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad. Ogłoszenie o Konkursie jest 

zamieszczane w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, na stronie podmiotowej Centrum 

www.ncbr.gov.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na stronie podmiotowej 

GDDKiA www.gddkia.gov.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na stronie 

podmiotowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w BIP oraz 

udostępnia w siedzibie Centrum i MNiSW.  

2. Wnioskodawca składa Wniosek w języku polskim, w trybie i terminie podanym 

w ogłoszeniu o I Konkursie Przedsięwzięcia. Wzór Wniosku określony jest w Załączniku 

nr 2 do  Regulaminu. 

3. Wnioskodawca może złożyć w I Konkursie, w danym obszarze tematycznym, określonym 

w zał. 9 do Regulaminu tylko jeden Wniosek, przy czym wniosek ma obejmować całość 

tylko jednego zagadnienia w obszarze tematycznym. 
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4. Nabór Wniosków w I Konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia RID jest jednoetapowy i 

trwa 60 dni. Data otwarcia naboru Wniosków publikowana jest na stronie internetowej 

Centrum.  

5. Wniosek należy wypełnić i złożyć wyłącznie za pośrednictwem Generatora Wniosków 

(dalej: „GW”) dostępnego na stronie http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/RID/.   

6. Wnioskodawca wypełnia w GW wszystkie wymagane pola Wniosku i załącza 

oświadczenie o treści zgodnej z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu  oraz dokumenty 

wymienione w Załączniku nr 4 do  Regulaminu. 

7. Wniosek uznaje się za skutecznie złożony w przypadku, gdy zostanie przesłany 

za pośrednictwem GW najpóźniej do godz. 16:00 w dniu zamknięcia naboru Wniosków. 

Dodatkowym warunkiem uznania Wniosku za skutecznie złożony jest załączenie w GW 

oświadczenia o treści zgodnej z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu (skan podpisanego 

dokumentu pobranego z GW). Złożenie oryginału przedmiotowego oświadczenia, 

podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy, które musi być 

tożsame z ww. oświadczeniem złożonym w wersji elektronicznej, jest warunkiem 

zawarcia umowy o wykonanie i finansowanie Projektu.  

8. Wniosek może być wycofany na każdym etapie postępowania konkursowego. Wycofanie 

Wniosku następuje w formie pisemnego oświadczenia Wnioskodawcy przesłanego  

na adres Centrum.  

IV. PROCEDURA KONKURSOWA 

1. Procedura konkursowa obejmuje:  

1) Ocenę formalną Wniosków zgodnie z kryteriami oceny formalnej Wniosku 

określonymi w Załączniku nr 5 do Regulaminu. Ocenę formalną wniosków 

przeprowadzi Centrum  i GDDKiA. 

2) Publikację na stronie internetowej Centrum listy Wniosków spełniających wymogi 

formalne oraz przesłanie do Wnioskodawców informacji o odrzuceniu Wniosku  

na etapie oceny formalnej. 

3) Ocenę merytoryczną Wniosków spełniających wymogi formalne, która jest 

przeprowadzana dwustopniowo i obejmuje: 

a) ocenę merytoryczną I stopnia przeprowadzaną przez 3 niezależnych  

recenzentów, zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej, określonymi  

w Załączniku nr 6 do Regulaminu; 

b) ustalenie, na podstawie oceny merytorycznej I stopnia (którą będzie stanowić  

średnia z 3 ocen, o których mowa w lit. a powyżej), oraz określenie na 

podstawie tej oceny listy Wniosków zakwalifikowanych do oceny 

merytorycznej II stopnia; 

c) publikację na stronie internetowej Centrum listy Wniosków 

zakwalifikowanych do oceny merytorycznej II stopnia; 

d) poinformowanie w formie pisemnej Wnioskodawców, których Wnioski nie 

zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej II stopnia; 

e) ocenę merytoryczną II stopnia (tzw. końcową ocenę merytoryczną) 

przeprowadzaną przez Zespół Ekspertów tj. ustalenie przez Zespół Ekspertów 

końcowej oceny merytorycznej Wniosku, w oparciu o ocenę I stopnia oraz 

ocenę Zespołu Ekspertów, przy czym punktacja w końcowej ocenie 
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merytorycznej Wniosku   w poszczególnych kryteriach nie może być niższa 

od najniższej lub wyższa od najwyższej z 3 ocen eksperckich I stopnia. 

zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej, określonymi w Załączniku nr 6 do 

Regulaminu;  

f) ustalenie, na podstawie oceny merytorycznej II stopnia, listy rankingowej 

pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych Wniosków w danym zagadnieniu, 

przy czym pozytywnie zaopiniowane mogą być tylko te Wnioski, które  

w końcowej ocenie merytorycznej uzyskają ocenę równą lub wyższą  

od 15 punktów i równocześnie uzyskają minimum 3 punkty w każdym 

z kryteriów 2-6 określonych w Załączniku nr 6 do Regulaminu. W przypadku 

Wniosków, które w wyniku oceny  Zespołu Ekspertów  uzyskały taką samą 

liczbę punktów, o kolejności na liście rankingowej decyduje liczba 

przyznanych punktów w kryterium kompleksowość, innowacyjność  

i nowoczesność rozwiązania. 

2. Decyzje o przyznaniu albo odmowie przyznania środków finansowych wydaje Dyrektor 

Centrum w porozumieniu z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad na 

podstawie listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych Wniosków, z uwzględnieniem 

wysokości środków finansowych w budżecie Centrum i GDDKiA w bieżącym roku oraz 

szacowaną ich wysokość w przyszłych latach budżetowych.  

3. Przed wydaniem przez Dyrektora Centrum, w porozumieniu z Generalnym Dyrektorem 

Dróg Krajowych i Autostrad, decyzji o przyznaniu środków finansowych, o których 

mowa w ust. 2, Zespół Ekspertów w trakcie oceny, o której mowa ust. 1 pkt 3, ustala 

ostateczną rekomendowaną kwotę środków finansowych, które powinny zostać przyznane 

wyłącznie w odniesieniu do Wniosków pozytywnie zaopiniowanych. 

4. Decyzje Dyrektora Centrum o przyznaniu albo odmowie przyznania środków 

finansowych, o których mowa w ust. 2, są przesyłane Wnioskodawcom w formie 

pisemnej. 

5. Lista rankingowa pozytywnie zaopiniowanych Wniosków wraz z informacją o przyznaniu 

albo odmowie przyznania środków finansowych oraz lista Wniosków, które uzyskały 

ocenę negatywną, są publikowane na stronie internetowej Centrum (www.ncbr.gov.pl)  

i GDDKiA (www.gddkia.gov.pl), z zastrzeżeniem, że nie stanowi to podstawy  

do jakichkolwiek roszczeń Wnioskodawcy wobec Centrum lub GDDKiA. 

6. Na stronie internetowej Centrum (www.ncbr.gov.pl) oraz stronie internetowej GDDKiA 

zostanie ogłoszona informacja o tytułach Projektów, na wykonanie których Centrum i 

GDDKiA przyznało środki finansowe, o ich Wykonawcach oraz o wysokości 

przyznanych środków finansowych.   

7. Treść recenzji dotycząca oceny merytorycznej Wniosku może zostać udostępniona 

Wnioskodawcy po ogłoszeniu wyników I Konkursu Przedsięwzięcia, na jego pisemny 

wniosek i przy zachowaniu zasady anonimowości osób dokonujących oceny 

merytorycznej.  
 

V. PROCEDURA SKŁADANIA PROTESTÓW 

1. Od informacji Dyrektora Centrum o odrzuceniu Wniosku po ocenie formalnej lub innych 

rozstrzygnięć Dyrektora Centrum kończących postępowanie w sprawie rozpatrzenia 

Wniosku niebędących decyzjami, o których mowa w rozdziale IV ust. 2 Regulaminu,  

http://www.gddkia.gov.pl/
http://www.ncbr.gov.pl/
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z wyłączeniem informacji o niezakwalifikowaniu Wniosku do oceny merytorycznej 

II stopnia, o której mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 3 lit. d, Wnioskodawcy przysługuje 

protest, tj. pisemne wystąpienie o weryfikację dokonanej oceny Projektu w zakresie: 

1) zgodności oceny Projektu z kryteriami oceny formalnej; 

2) naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały 

wpływ na jej wynik.   

2. Protest składany jest do Dyrektora Centrum w terminie 14 dni liczonych od dnia 

doręczenia Wnioskodawcy rozstrzygnięcia Dyrektora Centrum w formie pisemnej.  

3. Dyrektor Centrum, po zapoznaniu się z rekomendacją Zespołu ds. rozpatrywania 

protestów, w terminie 70 dni od dnia złożenia protestu, przekazuje Wnioskodawcy 

informację o jego rozstrzygnięciu. 

 

VI. PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

1. Od informacji Dyrektora Centrum o niezakwalifikowaniu Wniosku do oceny 

merytorycznej II stopnia, o której mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 3 lit. d Regulaminu, 

oraz od decyzji, o której mowa w rozdziale IV ust. 2 Regulaminu, Wnioskodawcy 

przysługuje pisemne odwołanie do Komisji Odwoławczej Rady Centrum w terminie 14 

dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.  

2. W przypadku odwołania od informacji o niezakwalifikowaniu Wniosku do oceny 

merytorycznej II stopnia,  Dyrektor Centrum, po zapoznaniu się z uchwałą Komisji 

Odwoławczej, przekazuje Wnioskodawcy informację o rozstrzygnięciu odwołania  

w terminie 70 dni od dnia jego złożenia. Pozytywne rozstrzygnięcie odwołania skutkuje 

skierowaniem Wniosku do oceny merytorycznej II stopnia. Informacja Dyrektora 

Centrum, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest rozstrzygnięciem ostatecznym. 

3. W przypadku odwołania od decyzji, o której mowa w rozdz. IV ust. 2 Regulaminu, 

Komisja Odwoławcza Rady Centrum wydaje decyzję w sprawie przyznania albo odmowy 

przyznania środków finansowych nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia 

odwołania.  

4. Na decyzję Komisji Odwoławczej Rady Centrum, o której mowa w ust. 3, przysługuje 

skarga do sądu administracyjnego.  

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA PROTESTÓW I ODWOŁAŃ 

 

1. Protest i odwołanie, o których mowa w rozdz. V i VI Regulaminu, muszą zawierać: 

1) dane dot. Wnioskodawcy, tożsame z danymi zawartymi we Wniosku (w przypadku 

zmiany organizacyjnej lub prawnej Wnioskodawcy, należy dołączyć dokumenty 

potwierdzające przejęcie praw lub następstwo prawne), 

2) numer Wniosku albo decyzji w sprawie przyznania albo odmowy przyznania 

środków finansowych, 

3) wskazanie zakresu żądania, 

4) wyczerpujące określenie zarzutów w stosunku do informacji o odrzuceniu Wniosku 

po ocenie formalnej lub innych rozstrzygnięć Dyrektora Centrum kończących 

postępowanie w sprawie rozpatrzenia Wniosku niebędących decyzjami, informacji  
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o niezakwalifikowaniu Wniosku do oceny merytorycznej II stopnia albo decyzji 

w sprawie przyznania albo odmowy przyznania środków finansowych, 

5) podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania 

(z uwzględnieniem zasad reprezentacji określonego podmiotu), 

6) pełnomocnictwo – nie dotyczy osób, których umocowanie wynika z KRS, z odpisu  

z rejestru instytutów naukowych PAN lub z przepisów powszechnie 

obowiązujących. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wnioskodawca niezwłocznie informuje Centrum o zmianie danych teleadresowych, które 

nastąpiły w trakcie trwania I Konkursu Wspólnego Przedsięwzięcia RID, pod rygorem 

odrzucenia Wniosku.  

2. Warunkiem zawarcia umowy o wykonanie i finansowanie Projektu jest złożenie przez 

Wnioskodawcę dokumentów, o których mowa w Załączniku nr 8 do Regulaminu. 

3. Wnioskodawca, który otrzymał decyzję Dyrektora Centrum w sprawie przyznania 

dofinansowania, zobowiązany jest do zawarcia umowy o wykonanie i finansowanie 

Projektu w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania środków 

finansowych. Niedochowanie powyższego terminu, może zostać uznane przez Centrum za 

rezygnację Wnioskodawcy z przyznanego dofinansowania. 

4. Centrum oraz GDDKiA, w trakcie i po zakończeniu Przedsięwzięcia, prowadzi jego 

ewaluację oraz rozpowszechnia informację o jego rezultatach. W badaniach 

ewaluacyjnych wykorzystywane są wyniki monitorowania dofinansowanych Projektów, 

prowadzonego zgodnie z zasadami określonymi w umowach o wykonanie  

i finansowanie Projektów.  

5. W trakcie trwania I Konkursu Przedsięwzięcia dopuszcza się zmiany Regulaminu mające 

charakter doprecyzowujący. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

Wnioskodawcy każdorazowo zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach  

w komunikacie na stronie internetowej http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/rid.
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