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 agencja wykonawcza Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego 

 łączy świat nauki i biznesu 

 współfinansowanie procesów B+R i 
wsparcie rodzimych przedsiębiorców 

 realizacja zadań służących społecznemu 
i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz 
rozwiązywanie konkretnych problemów 
cywilizacyjnych 

 Instytucja Pośrednicząca w programach: 
Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja 
Rozwój  

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  
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uzyskanie postępu w zakresie zwalczania 
chorób cywilizacyjnych oraz medycyny 
regeneracyjnej w:  
• kardiologii i kardiochirurgii 
• onkologii 
• neurologii i zmysłach 
• medycynie regeneracyjnej 

STRATEGMED 
program strategiczny 

 
48 projektów 
788 mln PLN 

INNOMED 
program sektorowy 

PPTIM 
 

26 projektów 
157 mln PLN 

podniesienie konkurencyjności polskiej 
gospodarki i zwiększenie dostępności do 
produktów medycznych zaawansowanych 
technologii dla chorych w Polsce  

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  

 Programy w obszarze e-zdrowia 



Wspólne Przedsięwzięcie 
z Woj. Łódzkim 

 

wzrost zdolności łódzkiej gospodarki i nauki do 
tworzenia oraz komercjalizacji rozwiązań 
pozwalających na zahamowanie/odwrócenie 
negatywnych trendów dotyczących długości 
życia, zapadalności na choroby cywilizacyjne 
i metaboliczne województwa łódzkiego, przy 
jednoczesnym stymulowaniu innowacyjności 
i poprawy sytuacji ekonomicznej regionu 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  

 Programy w obszarze e-zdrowia 

InnoNeuroPharm 
program sektorowy 

PZPPF 
 

16 projektów 
168 mln PLN 

 
 wzrost konkurencyjności i innowacyjności 

polskiego sektora farmaceutycznego, 
w tym neuromedycyny 

nabór 
wniosków 

nabór 
wniosków 



flagowy program NCBR - proste zasady i minimum 
formalności 

finansowanie projektów B+R 
realizowanych przez przedsiębiorstwa 

innowacyjny produkt lub 
technologia 

2,85 mld PLN przeznaczona na wsparcie 
przedsiębiorców w 2018 r.  

Szybka Ścieżka – program horyzontalny 



konkursy w 2018 

3.04.2018 – 28.12.2018 

Szybka ścieżka konkurs 
dla MŚP – certyfikat Seal 
of Excellence  

50 mln PLN 

16.08.2018 – 14.12.2018 

Szybka ścieżka konkurs 
dla MŚP 

700 mln PLN 

3.09.2018 – 30.11.2018 

Szybka ścieżka konkurs 
dla dużych przedsiębiorstw 
i konsorcjów 

700 mln PLN 

Wspólne Przedsięwzięcie 
z Woj. Łódzkim 

50 mln PLN 
14.08.2018 – 12.10.2018 

3.08.2018 – 2.10.2018 

InnoNeuroPharm 

230 mln PLN 
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ELEKTRONICZNY 
STETOSKOP 

ZDALNE BADANIE PŁODU 

KAMIZELKA EKG  

KAPSUŁA INTEGRUJĄCA BADANIE 
ZMYSŁÓW 

ZAUTOMATYZOWANA 
APTEKA SZPITALNA 

Projekty finansowane przez NCBR 



DZIĘKUJĘ 
ZA UWAGĘ 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju   
ul. Nowogrodzka 47a 
 00-695, Warszawa 
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