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 Formuła Wspólnego Przedsięwzięcia z NCBiR jest unikalnym mechanizmem finansowania prac badawczo-rozwojowych, w
ramach którego NCBiR wspiera finansowo w 50% realizację tzw. Agendy Badawczej zawierającej najbardziej istotne dla
partnera przemysłowego problemy B+R.

 PGNiG SA razem z GAZ-SYSTEM SA i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju podpisały w 2016 roku umowę-porozumienie o
utworzenie tzw. Wspólnego Przedsięwzięcie o nazwie INGA (INnowacyjne GAzownictwo). 16 listopada 2017 roku podczas
Kongresu Rzeszów 590 uroczyście podpisano umowę wykonawczą na realizację programu INGA

 Budżet programu INGA to 400 mln zł. NCBiR deklaruje dofinansowanie do programu INGA w wys. 200 mln zł. Udział
finansowy PGNiG SA wynosi 133 mln zł (na lata 2018,2019,2020), udział GAZ-SYSTEM SA – 67 mln zł.

50% 50%

50% 50%



 NCBR prowadzić będzie w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie, obejmujących badania przemysłowe i
eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w zakres tematyczny
przedstawiony w agendzie badawczej Wspólnego Przedsięwzięcia INGA

 Projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska finansowania

 Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie opracowania i wdrożenia innowacyjnych technologii, materiałów i wyrobów w obszarze
gazownictwa dla podniesienia konkurencyjności branży

 Projekt finansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w zakresie tematycznym Projekt finansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w zakresie tematycznym
konkursu – Agendzie Badawczej

Wartość kosztów kwalifikowalnych pojedynczego projektu finansowanego w ramach konkursu wynosi minimum 1 mln zł. i
maksimum 20 mln zł.

 Okres realizacji projektu nie może przekraczać 5 lat. W każdym przypadku realizacja projektu nie może wykroczyć poza
końcową datę realizacji Programu, tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r.



 W konkursie wniosek złożyć może Konsorcjum Naukowe (w rozumieniu art. 2 ust12 ustawy z dnia 30.04.2010 o
zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2016 poz. 2045 ze zm.) w skład którego wchodzi co najmniej jedna
jednostka naukowa.

• Przykłady konsorcjów:

• małe przedsiębiorstwo (MŚP), małe przedsiębiorstwo (MŚP)
• małe przedsiębiorstwo (MŚP), duże przedsiębiorstwo

NIE
NIE• małe przedsiębiorstwo (MŚP), duże przedsiębiorstwo

• uczelnia, instytut,….
• instytut, duże przedsiębiorstwo,….
• uczelnia, małe przedsiębiorstwo (MŚP),….

 W projekcie możliwe jest powierzenie jedynie przez przedsiębiorcę realizacji części prac B+R podwykonawcom;
wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych
ponoszonych przez danego przedsiębiorcę w projekcie. Spółki GK PGNiG nie mogą brać udziału w konkursie
zarówno jako konsorcjanci jak i podwykonawcy

NIE
TAK
TAK
TAK



 W ramach Konkursu został powołany Komitet Sterujący NCBR programu INGA. Komitet składa się z siedmiu
członków, przy czym jeden z nich jest wskazany przez PGNiG SA, jeden przez GAZ-SYSTEM SA, jeden
wspólnie przez PGNiG SA i GAZ-SYSTEM SA, dwóch przez Dyrektora Centrum, jeden przez ministra
właściwego do spraw nauki, a jeden przez Radę Centrum

 Celem działania Komitetu jest wsparcie koordynacji Wspólnego Przedsięwzięcia, w szczególności:

 opiniowanie zakresów tematycznych poszczególnych konkursów na wykonanie projektów w ramach
Wspólnego Przedsięwzięcia INGA,Wspólnego Przedsięwzięcia INGA,

 weryfikacja planu finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia INGA w zakresie adekwatności alokacji konkursu do
jego zakresu tematycznego,

 monitorowanie realizacji wykonania projektów wyłanianych w konkursach w ramach Wspólnego
Przedsięwzięcia INGA,

 rekomendowanie środków zaradczych w przypadku powstania ryzyk realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia
INGA,

 monitorowanie realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia INGA.



Kluczowe działania / kamienie milowe programu
Termin realizacji

IVQ 2018IIQ 2017 IIIQ 2017 IVQ 2017 IQ 2018 IIQ 2018 IIIQ 2018

Zatwierdzenie przez NCBiR i MR podstawowych dokumentów WP

Uzyskanie zgód korporacyjnych PGNiG SA i Gaz-System SA

Podpisanie Umowy o realizację programu z NCBiR I GAZ-SYSTEM

Zatwierdzenie regulaminu i powołanie Komitetu Sterującego WP (NCBiR)

Ogłoszenie Konkursu (NCBiR)

Nabór wniosków konkursowych 

Harmonogram Programu INGA 

Nabór wniosków konkursowych 

Ocena wniosków konkursowych; rozstrzygniecie Konkursu

Podpisanie umów na realizację projektów 

Realizacja projektów

 Termin ogłoszenie konkursu: 19.01.2018 r.
 Termin otwarcie naboru: 19.02.2018 r.
 Termin zamknięcie naboru: 20.04.2018 r.
 Ocena formalna i merytoryczna: II,III kw. 2018
 Publikacja wyników: 18.07.2018



Intensywność dofinansowania:

 dla jednostek naukowych – 100% kosztów kwalifikowanych

 dla przedsiębiorców – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w 
sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r. poz.299)



Budżet podzielony jest na finansowanie projektów w 8 obszarach tematycznych i 56 tematach, zgodnie z Agendą Badawczą w
następujący sposób:

A. Poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych - 53 mln zł. [6 tematów]
B. Pozyskanie metanu z pokładów węgla kamiennego - 60 mln zł. [2 tematy]
C. Materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych - 43 mln zł. [7 tematów]
D. Sieci gazowe - 109 mln zł [17 tematów]
E. Użytkowanie, obrót i nowe zastosowania LNG i CNG - 48 mln zł [7 tematów]
F. Technologie wodorowe i paliwa gazowe - 62 mln zł [8 tematów]
G. Technologie współpracy z klientami - 19 mln zł [7 tematów]
H. Ochrona środowiska - 6 mln zł [2 tematy]



Symbol Obszar Badawczy Sala

A Poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz 
produkcja paliw gazowych

SALA A
B Pozyskanie metanu z pokładów węgla SALA A
C Materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych SALA B
D Sieci gazowe SALA B
E Użytkowanie, obrót i nowe zastosowania LNG i CNG SALA DSALA D
F Technologie wodorowe i paliwa gazowe SALA C
G Technologie stosowane we współpracy z klientami SALA C
H Ochrona środowiska SALA Idea Lab



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘDZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


