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Informacja dotycząca możliwości pozyskania dotacji  

w ramach środków rządowego programu badań naukowych i prac rozwojowych  
  

  

NUTRITECH   
Żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa  

oraz zmian klimatu. 
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OPIS PROGRAMU  
Celem głównym programu NUTRITECH jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań  
w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030 poprzez wdrożenie wyników prac 

badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju.  

  
TYPY PROJEKTÓW  
Projekt musi wpisywać się w zakres tematyczny konkursu, tj. jeden z poniższych ogólnych 
tematów:  

Þ Nutrigenomika i biomedycyna jako narzędzie wspierające walkę z przewlekłymi 
chorobami niezakaźnymi (m.in. chorobami dietozależnymi), zagadnienia poruszane  
w ramach tematu:  

• Wiarygodne i oparte na faktach naukowych narzędzia pozwalające na opracowanie 

jednostkowych planów żywieniowych redukujących zapadalność na przewlekłe choroby 
niezakaźne;  

• Rozwiązania technologiczne wykorzystujące podstawy molekularne chorób dietozależnych 
i ich wpływ na indywidualne plany żywieniowe, pozwalające na leczenie bądź łagodzenie 

objawów chorobowych  

• Produkty wykorzystujące różnice metaboliczne uwarunkowane genetycznie oraz 

środowiskowo, jako składnik indywidualnych planów żywieniowych wpływających na 

zmniejszenie częstości chorób cywilizacyjnych  
  

Þ Żywność w leczeniu i zapobieganiu chorobom, zagadnienia poruszane w ramach tematu:  
• Nowoczesne rozwiązania żywieniowe np. produkty, technologie, oparte o najnowszą 

wiedzę naukową, w walce z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi;  

• Innowacyjne dostępne cenowo produkty żywieniowe między innymi dla osób chorych lub 

zagrożonych chorobą dietozależną oraz w okresie rekonwalescencji pozwalające na 
leczenie bądź łagodzenie objawów chorobowych;  

• Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie żywności funkcjonalnej we 
wspomaganiu leczenia chorób np. onkologicznych, metabolicznych, endokrynologicznych, 
gastroenterologicznych.   

• Rozwiązania pozwalające na poprawę stanu zdrowia poprzez wzbogacenie diety w 

substancje bioaktywne o określonym działaniu prozdrowotnym obecne w produktach 
żywnościowych  

• Nowoczesne produkty oparte o różnorodne kompozycje bioaktywnych substancji 

pochodzenia naturalnego, mające zidentyfikowane, korzystne działanie biologiczne 
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uzasadniające ich stosowanie w działaniach profilaktycznych, prewencyjnych, a także w 
dietoterapii  

  

Þ Aspekty technologiczne i gospodarcze prawidłowego żywienia, zagadnienia poruszane w 

ramach tematu:  

• Powrót do natury – opracowanie rozwiązań pozwalających na zmniejszanie ilości dodatków 
do żywności oraz substancji szkodliwych w produkcji żywności i przetwórstwie 
rolnospożywczym bez utraty jej wartości odżywczych, sensorycznych oraz zachowaniu 
bioróżnorodności i ochrony ekosystemów;  

• Opracowanie innowacyjnych produktów i rozwiązań dotyczących prawidłowego żywienia 

przy użyciu alternatywnych źródeł białka;   

• Opracowanie innowacyjnych technologii do produkcji żywności prozdrowotnej, dostępnej 

cenowo;  

• Rozwiązania dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego w produkcji zdrowej żywności;  
• Rozwiązania umożliwiające weryfikację autentyczności pochodzenia żywności 

ekologicznej i funkcjonalnej np. unifikacja i dostępność składu, wdrażanie inteligentnych 
etykiet znakowania żywności, kontrola składu żywności zgodnie z normami UE;   

• Narzędzia pozwalające na kontrolę jakości żywności poprzez analizę mikrobiomu zarówno 
w produktach, jak i w procesie przetwórstwa oraz zwiększenie wykorzystania 

drobnoustrojów w produkcji żywności.  

  
  
KOSZTY KWALIFIKOWALNE  

  
A. Koszty bezpośrednie:  
1) Wynagrodzenia  

W ramach kategorii kwalifikowalne są koszty wynagrodzeń (umowa o pracę/dzieło/zlecenie) 
wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu – kierownik projektu, pracownicy 
badawczy, personel techniczny i pomocniczy, w części, w jakiej wynagrodzenia te są 
bezpośrednio związane z realizacją projektu objętego dofinansowaniem.  

  

2) Podwykonawstwo  
Koszty podwykonawstwa, rozumianego jako zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych 
prac projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem Wykonawcy.  
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Za podwykonawstwo nie uznaje się czynności pomocniczych, niezbędnych do wykonania 
zadań projektowych takich jak usługi prawne lub księgowe.  

  
3) Pozostałe koszty bezpośrednie, w tym:  

Þ Koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych  
  

W ramach tej kategorii kwalifikowalne są:  

• koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym  
• koszty wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, 

uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych tj. Wartości niematerialnych i 
prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy 
technicznej.   

  
Jeżeli zakupione wartości niematerialne i prawne (WNiP) oraz aparatura i inne urządzenia służące 
celom badawczym nie są wykorzystywane w 100% na potrzeby projektu lub ich całkowity okres 
dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie pokrywa się z okresem realizacji projektu, kosztem 
kwalifikowalnym są odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości.  

  

Þ Koszty budynków i gruntów  
Koszty budynków i gruntów kwalifikowalne są w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji 
projektu; w przypadku budynków są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji 
projektu objętego pomocą, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości. W przypadku 
gruntów są to koszty transferu handlowego lub rzeczywiste poniesione koszty kapitałowe.  

  
W ramach tej kategorii kwalifikowalne są m.in. następujące rodzaje kosztów:  

• dzierżawa gruntów - tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej,  
• wieczyste użytkowanie gruntów - tylko raty użytkowania wieczystego bez części 

odsetkowej,  

• amortyzacja budynków - w przypadku, gdy wykorzystywane są także w innych celach niż 
realizacja projektu kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która 

odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji projektu objętego pomocą.  
  

Þ Pozostałe koszty operacyjne  
  

W ramach tej kategorii kwalifikowane są m.in. następujące rodzaje kosztów:  

• materiały - np. surowce,   
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• półprodukty, odczynniki,  
• sprzęt laboratoryjny (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka 

trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjęta polityką rachunkowości),  

• koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie  

i w proporcji wykorzystania w projekcie,  

• elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej 

lub demonstracyjnej,  

• koszty usług doradczych i usług równorzędnych – np. usługi brokera technologii,  
• usługi obce – usługi serwisowe, koszty napraw, usługi transportowe,  

• koszty uczestnictwa w konferencjach,  
• koszty szkoleń pracowników realizujących zadania badawcze (koszt szkoleń powinien być 

zaplanowany we wniosku o dofinansowanie projektu oraz wynikać z uzasadnionych 
przesłanek (np. pojawienie się na rynku nowych, innowacyjnych rozwiązań - nowe 

materiały, nowe technologie, nowe techniki wykonania określonego zadania itp. - dzięki 
którym zadanie można będzie wykonać bardziej efektywnie, nadać mu nowe dodatkowe 
cechy),  

• koszty szkoleń związanych z obsługą zakupionej aparatury naukowo-badawczej,  
• wynajem powierzchni laboratoryjnej wykorzystywanej do badań przemysłowych oraz prac 

rozwojowych,  

• koszty prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego (prowizje i inne opłaty),  

• koszty promocji projektu (publikacje, koszt strony internetowej itp.),  
• koszt audytu zewnętrznego, jeżeli rozpoczął się on po zrealizowaniu 50% planowych 

wydatków związanych z projektem,  

• koszty delegacji.  
  

B. Koszty pośrednie  
Koszty, których wielkości nie można jednoznacznie przyporządkować do projektu lub których 
przyporządkowanie do projektu wymaga zastosowania klucza podziału.   
  
W ramach tej kategorii mieszczą się m.in. następujące rodzaje kosztów:  

• koszty wynajmu lub utrzymania budynków, w tym: koszty wynajmu, czynszu, sprzątania  

i ochrony pomieszczeń,  

• koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji Projektu,  
• koszty utrzymania infrastruktury – koszty mediów (elektryczności, gazu, ogrzewania, wody), 

utylizacji odpadów, okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń,  
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• koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego, administracyjnego, technicznego  
i pomocniczego związanego ze stałą działalnością jednostki i tylko w pośredni sposób 
związanego z realizacja Projektu (kierownicy jednostki, księgowość, kadry, BHP),  

• usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, kurierskie,  

• koszty materiałów biurowych i piśmienniczych, usług drukarskich i ksero,  

• koszty urządzeń i sprzętu biurowego,  
• koszty ubezpieczeń majątkowych.  

  
Wymieniony katalog nie jest katalogiem zamkniętym.  

  
Koszty pośrednie rozliczane są ryczałtem jako procent od pozostałych kosztów kwalifikowalnych 
projektu, z wyłączeniem kosztów kategorii E (podwykonawstwo), zgodnie ze wzorem:  
O = (Op + W) x 25%  

  
  

Budżet i poziom dofinansowania  
Þ Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN, a maksymalna 10 

mln PLN  

Þ Alokacja finansowa na konkurs wynosi 100 mln zł  
Þ Intensywność wsparcia wynosi:  
  

  
  

Premia, o której mowa w tabeli powyżej polega na spełnieniu co najmniej jednego z niżej 
wymienionych warunków:  
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Þ skuteczna współpraca w ramach projektu (projekt jest realizowany z przedsiębiorstwem i co 
najmniej jedna jednostką naukową)  

Þ szerokie rozpowszechnianie wyników projektu (przedsiębiorstwo zaprezentuje wyniki badań w 

ciągu 3 lat od zakończenia realizacji projektu:  

• na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze 

ogólnokrajowej lub  

• opublikuje wyniki projektu w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych 
(ujętych w wykazie czasopism opublikowanym przez MNiSW, aktualnym na dzień przyjęcia 
artykułu do druku), lub w powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających 
swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub  

• w całości rozpowszechni wyniki projektu za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego 
lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.  

  

  
  
OGÓLNIE - ZAKRES NASZEJ USŁUGI   
  
1. Sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w formie oświadczeń   
2. Pomoc w skompletowaniu wybranych załączników (opinia o innowacyjności, OOŚ, inne 

niezbędne)   

3. Weryfikacja wszystkich dokumentów pozyskanych przez klienta   
4. Pomoc w zaplanowaniu budżetu projektu  

5. Konsultacje ewentualnych wątpliwości dot. projektu, w tym budżetu projektu z NCBiR lub 
innymi ekspertami  

6. Analiza i konsultacje dot. ryzyka w projekcie   

7. Pomoc w przygotowaniu się do panelu ekspertów   
8. Odpowiedzi na wszystkie uwagi formalne i merytoryczne  

  

  
Ad. 7 PANEL EKSPERTÓW – DLACZEGO TO WAŻNE?  
Elementem oceny Projektu jest wystąpienie przed komisją (tzw. panel ekspertów). Klient musi 
zaprezentować i „obronić” Projekt oraz potrzebę jego dofinansowania. Na tym etapie gwarantujemy 
100% naszego wsparcia, które polega na opracowaniu potencjalnych pytań; przygotowaniu 
prezentacji oraz przeprowadzeniu kilkugodzinnego spotkania warsztatowego. Dodatkowo 
bierzemy udział w panelu, moderujemy spotkanie, udzielamy wyjaśnień, mając tym samym wpływ 

na wyższą ocenę. Poświęcamy na ten etap kilkadziesiąt roboczogodzin.  
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OPCJA – ROZLICZANIE PROJEKTU  
(pełen zakres jest załącznikiem do umowy)  
 
1. Pomoc w przygotowaniu się do umowy dotacyjnej   
2. Systematyczne kontakty z opiekunem projektu, zmiany z harmonogramie  

3. Nadzór merytoryczny od strony zgodności z programem oraz projektem   

4. Rozliczenie finansowe projektu   

  

  

  
DLA KOGO JEST TAKA USŁUGA?   

DLA CIEBIE, JEŚLI ZALEŻY CI NA:   
Þ przeniesieniu części odpowiedzialności i zadań na doświadczony zespół  

Þ zwiększeniu szans na uzyskanie dofinansowania  

Þ fachowym rozwiązywaniu problemów  

Þ minimalizacji ryzyka związanego z błędami na etapie tworzenia i rozliczania projektu 

Þ systematycznej i terminowej realizacji projektu krok po kroku.  

  

  
 

JAK WYGLĄDA PRZYGOTOWANIE WNIOSKU Z NASZĄ POMOCĄ?  
Przygotowanie projektu z pomocą naszych specjalistów będzie znacznie łatwiejsze, jednak musisz 
wiedzieć, że wymaga ono również Twojego zaangażowania.  
 

Co musisz zrobić?   

Þ Należy wyznaczyć kilka osób w organizacji, m.in. księgową/księgowego, asystenta 
(koordynatora) oraz osobę z zarządu do realizacji zadań formalnych.   

Þ Należy zarezerwować czas na konsultacje, spotkania, warsztaty.  

  
My zrobimy za Ciebie tyle, na ile pozwalają nam nasze kompetencje. Z całą pewnością odciążymy 
Cię w wielu aspektach, ograniczając Twoje obowiązki do minimum. Na przygotowanie projektu 
poświęcimy od 240 do 280 godzin  
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CZY MOŻNA ZAUFAĆ INFINITY?   
Jesteśmy zwolennikami maksymy „ufaj i sprawdzaj”, a zatem zachęcamy do sprawdzenia, co 
mówią o nas Klienci, którzy nam zaufali.  

  
CO MÓWIĄ O NAS KLIENCI 
  

AWENTA, Mariusz Laskowski  
Oceniamy, że pozyskane przez Infinity fundusze przyśpieszyły rozwój Awenty o ok. 30–50 %.   
Z tak skutecznym partnerem, z roku na rok mogliśmy planować i realizować plan rozwoju, 
głównie korzystając ze środków unijnych. Po 10 latach współpracy, postrzegamy Infinity jako 

solidnego i skutecznego partnera. Partnera, który nas wspiera, który realnie ocenia szanse 
 i uczciwie prezentuje zagrożenia dla każdego kolejnego projektu. W działaniu Infinity nie ma 

sztampy, jest zaangażowanie i merytoryka, które przynosi wymierne efekty.  

  
GROSPOL, Dawid Jędruch  
Infinity cenimy za rzetelność i uczciwość, która przejawia się w realnej ocenie ryzyka i szans 
przedsięwzięcia. Współpracowaliśmy z Infinity również przy rozliczeniu projektu i możemy śmiało 

powiedzieć, że dobrze współpracuje się z zespołem, która jest kompetentny i maksymalne 
zaangażowany na każdym etapie pracy z klientem. Teraz widzimy, że proces pisania i rozliczania 
projektów unijnych nie jest łatwy. Współpracując z Infinity czuliśmy się bezpieczni i zaopiekowani.  
  

FURMANEK RENEWAL  
Dzięki współpracy z zespołem Infinity otrzymaliśmy dotację ze środków unijnych. A dzięki ich 

wiedzy i zaangażowaniu, nasz projekt został bardzo wysoko oceniony. Uzyskaliśmy najwyższą 
liczbę punktów ze wszystkich projektów i tym samym zajęliśmy 1. miejsce na liście rankingowej. 
Szczerze rekomendujemy firmę INFINITY Doradztwo Inwestycyjne.”  

  
  
 

FAKTY – NIE OBIETNICE  
Infinity Doradztwo Inwestycyjne powstało po to, aby rzetelnie doradzać klientom przy pozyskiwaniu 
dotacji unijnych. Współpraca z nami ma być przede wszystkim skuteczna, a nasze działania mają 
ułatwiać życie. Priorytetem dla nas jest prężny rozwój firm za sprawą pozyskanych dotacji. 
Dokładamy wszelkich starań, by Klienci byli usatysfakcjonowani współdziałaniem i z chęcią 

realizowali z nami kolejne projekty.



 

  
10 z 11  

  Infinity Doradztwo Inwestycyjne  www.funduszeunijne.waw.pl  
  

Dofinansowanie   na   p rojekty  B + R   
  

DLACZEGO MY?  

Þ Działamy na rynku od 2009 roku i mamy doświadczenie.  

Þ Pozyskaliśmy dofinansowanie i rozliczyliśmy ponad 400 projektów. Sprawdź nasze portfolio:  

http://funduszeunijne.waw.pl/pozyskane-dotacje/  

Þ Możemy pochwalić się bardzo wysoką skutecznością na poziomie 94%.  

Þ Nie podejmujemy się pisania projektów, do których nie jesteśmy przekonani.  

Þ Nasz zespół składa się kilkunastu doświadczonych specjalistów różnych dziedzin.  

Þ Przykładamy dużą wagę do detali i gwarantujemy terminowość.  

Þ Naszym „konikiem” są projekty badawczo-rozwojowe, transfery technologii do przedsiębiorstw 

oraz inwestycje z wykorzystaniem wynalazków czy wzorów użytkowych.  

Þ Posiadamy akredytację nr. AKR/RPO/1.7/014/11 na doradztwo w zakresie Pozyskiwania 

zewnętrznego finansowania na rozwój działalności i Wprowadzanie przez przedsiębiorcę 

produktów na nowe rynki zagraniczne.  

Þ Powiązana z nami Instytucja Otocznia Biznesu - TEH Transfer sp. zoo http://tehtransfer.pl/ 

uzyskała akredytację Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na świadczenie usług 

doradczych w zakresie innowacji. TEH Transfer ocenia wnioski na zlecenie agencji rządowych.   

   
 
NASZE WARTOŚCI  
  

Þ ZAANGAŻOWANIE NASTAWIONE NA EFEKT   

Jesteśmy zdeterminowani, by uzyskiwać najlepsze rezultaty. Przekłada się to na satysfakcję 

naszą i klientów, a tym samym stanowi motywację do dalszych działań i sukcesów.  

Þ UCZCIWOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ   

Stawiamy na transparentne działania. Realnie oceniamy szanse, sumiennie wykonujemy 
powierzone nam zadania i pozostajemy w stałym kontakcie z klientami na każdym etapie 

współpracy.  

Þ PARTNERSTWO   

Naszym priorytetem jest znalezienie wspólnego języka z klientami i zrozumienie ich potrzeb.  

Uważamy, że współpraca jest ważna, a klucz do sukcesu w działaniach stanowi komunikacja.   
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Þ KREATYWNOŚĆ   

Szukamy rozwiązań, a nie problemów. Gdy jednak napotykamy problemy, wdrażamy nasze 

kreatywne sposoby, by je sprawnie i skutecznie rozwiązać.   

Þ KOMUNIKACJA „DO BRZEGU”   

Szanujemy czas naszych klientów tak samo, jak nasz własny. Informujemy o konkretach, nie 

owijamy w bawełnę, wyczerpująco odpowiadamy na pojawiające się pytania.  

  
  
 
 

  
  
Jeżeli program i nasze wartości są odpowiednie dla Ciebie, zapraszam 
do współpracy!  
  

Andrzej Pałuba   
  

   


