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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 
1. NCBR ogłosiło I konkurs w ramach programu ERA. Net Co-Fund WaterWorks 2017 
2. Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Bony na innowacje – RPO WM 1.2 
3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Bony na innowacje dla MŚP – PO IR 2.3.2 
 

Komunikaty 
1. Wyniki V konkursu w ramach Polsko-Tajwańskiej Współpracy Badawczej 
2. Komunikat NCBR w sprawie udzielania zamówień podmiotom powiązanym w projektach PO IR 
3. Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 
4. Stanowisko NCBR w sprawie konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne” 

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER 
 
Wydarzenia 
1. Przygotowywanie wniosków o finansowanie projektów badawczych – warsztaty NCN 

 

Konkursy 

 
1. NCBR ogłosiło I konkurs w ramach programu ERA. Net Co-Fund WaterWorks 2017 
 
Cel: Wsparcie międzynarodowych projektów dotyczących zrównoważonej gospodarki wodnej. 
Tematyka:  

1. Enabling Sustainable Management of Water Resources, 
2. Strengthening Socio-economic Approaches to Water Management, 
3. Supporting Tools for Sustainable Integrative Management of Water Resources. 

Wnioskodawcy: Międzynarodowe konsorcja składające się z podmiotów z co najmniej 3 różnych 
krajów uczestniczących w programie (Francja, Szwecja, Irlandia, Norwegia, Finlandia, Polska, 
Hiszpania, Cypr, Rumunia, Holandia, Belgia, Estonia, Włochy, Izrael, Tunezja, Afryka Południowa, Egipt, 
Brazylia), w tym z co najmniej 2 z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem 
Horyzont 2020. 
Dofinansowanie: do 200 tys. euro na projekt. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów 
w tym konkursie wynosi 500 tys. euro.  
Okres trwania projektu: 24-36 m-cy.  
Termin składania wniosków: do 24 kwietnia 2018 r., godz. 17:00 (wstępne wnioski), do 18 września 
2018 r., godz. 17:00 (wnioski pełne).  
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: IV kwartał 2018 r./I kwartał 2019 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez 
system elektroniczny dostępny na stronie The French National Research Agency (ANR): 
https://aap.agencerecherche.fr/_layouts/15/SIM/Pages/SIMLoginPage.aspx?ReturnUrl=/_layouts/1
5/SIM/Pages/AAPClos.aspx  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:  

 NCBR: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-
net/waterworks2017/konkursy/art,5986,otwarcie-naboru-wnioskow-w-i-konkursie-

https://aap.agencerecherche.fr/_layouts/15/SIM/Pages/SIMLoginPage.aspx?ReturnUrl=/_layouts/15/SIM/Pages/AAPClos.aspx
https://aap.agencerecherche.fr/_layouts/15/SIM/Pages/SIMLoginPage.aspx?ReturnUrl=/_layouts/15/SIM/Pages/AAPClos.aspx
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/waterworks2017/konkursy/art,5986,otwarcie-naboru-wnioskow-w-i-konkursie-programu-era-net-co-fund-waterworks2017-closing-the-water-cycle-gap-sustainable-managemen.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/waterworks2017/konkursy/art,5986,otwarcie-naboru-wnioskow-w-i-konkursie-programu-era-net-co-fund-waterworks2017-closing-the-water-cycle-gap-sustainable-managemen.html
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programu-era-net-co-fund-waterworks2017-closing-the-water-cycle-gap-sustainable-
managemen.html  

 Programu Water JPI: http://www.waterjpi.eu/  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Justyna Wojciechowska  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl 
 
W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum: 
Adam Gorzelańczyk  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 81, email: adam.gorzelanczyk@pw.edu.pl  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Bony na innowacje – RPO WM 1.2 
 
Cel: Wsparcie przedsięwzięć polegających na realizacji prac badawczych określonych przez mikro, 
małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające status spin-off, we współpracy z instytucją naukową. 
Tematyka: Zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco 
ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian 
procesowych lub nowego projektu wzorniczego. Zakres usług badawczych powinien obejmować fazę 
badań przemysłowych lub prac rozwojowych. 
Wnioskodawcy: Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa założone z udziałem 
pracowników naukowych/dydaktycznych uczelni, instytutu badawczego lub instytutu PAN, przy 
wykorzystaniu zasobów intelektualnych lub materialnych organizacji macierzystej, kapitałowo lub 
operacyjnie powiązane z organizacją macierzystą (spin-off) albo samodzielne (spin-out). 
Partnerstwo/Podwykonawstwo: Wykonawcami usług mogą być uczelnie publiczne, państwowe 
instytuty badawcze, instytuty PAN lub inne jednostki naukowe będące organizacją prowadzącą 
badania i upowszechniającą wiedzę, które podlegają ocenie jakości działalności naukowej lub 
badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i otrzymały co najmniej ocenę B2.  
Dofinansowanie: Max. wartość dofinansowania projektu wynosi 200 tys. zł. Max. poziom 
dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych projektu, min. wkład własny – 20% kosztów 
kwalifikowalnych projektu. 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 5 mln euro. 
Okres trwania projektu: do 12 m-cy.  
Termin składania wniosków: od 28 lutego 2018 r. do wyczerpania środków. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu 
elektronicznego MEWA 2.0.  
Zgodnie z Pismem okólnym nr 3/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 20 maja 2016 r. 
dokumentację związaną z procesem zgłaszania się jednostek organizacyjnych Uczelni w roli 
podwykonawcy prac merytorycznych w projekcie, w kwotach powyżej limitu wskazanego 
w pełnomocnictwach kierowników jednostek organizacyjnych PW, podpisuje Prorektor ds. Nauki prof. 
dr hab. Rajmund Bacewicz za pośrednictwem Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii CZIiTT PW. 
UWAGA: 

 W ramach konkursu wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wniosek o dofinansowanie 
projektu w każdej rundzie, jednak nie więcej niż 2 wnioski w ramach konkursu. 

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/waterworks2017/konkursy/art,5986,otwarcie-naboru-wnioskow-w-i-konkursie-programu-era-net-co-fund-waterworks2017-closing-the-water-cycle-gap-sustainable-managemen.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/waterworks2017/konkursy/art,5986,otwarcie-naboru-wnioskow-w-i-konkursie-programu-era-net-co-fund-waterworks2017-closing-the-water-cycle-gap-sustainable-managemen.html
http://www.waterjpi.eu/
https://lsi1420.parp.gov.pl/home
https://mewa2.mazowia.eu/#/
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 Złożenie przez jednego wnioskodawcę 2 lub większej liczby wniosków o dofinansowanie 
projektów w danej rundzie skutkuje odrzuceniem wszystkich wniosków złożonych przez 
wnioskodawcę wniosków w danej rundzie. 

 Złożenie przez jednego wnioskodawcę 3 lub większej liczby wniosków o dofinansowanie 
projektów w konkursie skutkuje odrzuceniem trzeciego i wszystkich kolejnych wniosków 
złożonych w konkursie. 

W związku z informacjami zawartymi w dokumentacji konkursowej odnośnie składania ilości 
wniosków o dofinansowanie prosimy o kontakt z Działem Komercjalizacji i Transferu Technologii 
CZIiTT oraz Działem Funduszy Strukturalnych COP. 
 
Szczegółowe informacje dostępne na stronie: 
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-
przedsiebiorstw-typ-projektow-bon-na-innowacje-rpma-01-02-00-ip-01-14-075-18/ 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Elżbieta Śmietanka 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 59 26, email: elzbieta.smietanka@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Bony na innowacje dla MŚP – PO IR 2.3.2 

Cel: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. 
Tematyka: Zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco 
ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. 
Wnioskodawcy: Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. 
Partnerstwo/Podwykonawstwo: Wykonawcą usługi, mogą być: 

1. jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

 podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni; 

 jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 
r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r., poz. 1869, z późn. zm.); 

 instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 
badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158, z późn. zm.); 

 międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, 
działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 Polska Akademia Umiejętności; 

 inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami 
prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;  

posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy 
o zasadach finansowania nauki; 

2. spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki 
naukowej; 

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-bon-na-innowacje-rpma-01-02-00-ip-01-14-075-18/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-bon-na-innowacje-rpma-01-02-00-ip-01-14-075-18/
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3. centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym; 

4. przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 
ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności 
innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.);  

5. akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub 
notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z późn. zm). 

Dofinansowanie: min. wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 tys. zł, max. – 400 tys. zł. 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 

 zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 6 809 660,00 zł, 

 zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 63 190 340,00 zł. 
Okres trwania projektu: do 18 m-cy.  
Termin składania wniosków: od 22 marca 2018 r. do 22 listopada 2018 r., godz. 16:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu 
Generatora Wniosków.  
Zgodnie z Pismem okólnym nr 3/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 20 maja 2016 r. 
dokumentację związaną z procesem zgłaszania się jednostek organizacyjnych PW w roli 
podwykonawcy prac merytorycznych w projekcie, w kwotach powyżej limitu wskazanego 
w pełnomocnictwach kierowników jednostek organizacyjnych PW, podpisuje Prorektor ds. Nauki 
prof. dr hab. Rajmund Bacewicz za pośrednictwem Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii 
CZIiTT PW. 
 
Szczegółowe informacje dostępne na stronie: 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-
232-bony-na-innowacje-dla-msp-3/  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Elżbieta Śmietanka 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 59 26, email: elzbieta.smietanka@pw.edu.pl 
 
 

Komunikaty 

 
1. Wyniki V konkursu w ramach Polsko-Tajwańskiej Współpracy Badawczej 
 
NCBR przedstawiło listę projektów rekomendowanych do finansowania w V konkursie w ramach 
Polsko-Tajwańskiej Współpracy Badawczej (2017). 
Na liście znalazło się 5 projektów, liderem 1 z nich jest Wydział Mechatroniki Politechniki 
Warszawskiej. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

https://lsi1420.parp.gov.pl/home
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-232-bony-na-innowacje-dla-msp-3/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-232-bony-na-innowacje-dla-msp-3/
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/tajwan/aktualnosci/art,5996,rozstrzygniecie-v-konkursu-w-ramach-polsko-tajwanskiej-wspolpracy-badawczej-2017.html
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2. Komunikat NCBR w sprawie udzielania zamówień podmiotom powiązanym w projektach PO IR  
 
Zgodnie Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–
2020 „w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie 
mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem 
zamówień sektorowych, zamówień określonych w podrozdziale 6.5 pkt 8 lit. g lub h oraz przypadków 
wskazanych poniżej: i. w przypadku celu tematycznego 1 udzielanie zamówień podmiotom 
powiązanym jest możliwe za zgodą IZ PO”, podrozdział 6.5.2. pkt 2 lit. a) tiret i. 

Z kolei na mocy Aneksu nr 2 do Porozumienia zawartego dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie 
powierzenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014–2020 dla osi 
priorytetowych: 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz 4. Zwiększenie 
potencjału naukowo-badawczego, zawartego dnia 15 lutego 2018 r., Instytucja Zarządzająca 
powierzyła wykonywanie kompetencji w zakresie wydawania zgód na podwykonawstwo podmiotów 
powiązanych Instytucji Pośredniczącej, na zasadach wskazanych w Aneksie. 

W związku z powyższym Beneficjenci PO IR, dla których Instytucją Pośredniczącą jest NCBR, 
mogą występować do NCBR z wnioskiem o wydanie zgody na udzielenie zamówienia podmiotowi 
powiązanemu bez przeprowadzania postępowania na udzielenie zamówienia. 

Celem ułatwienia procesu uzyskiwania zgody, w najbliższych dniach NCBR opublikuje nowy 
wzór wniosku o wydanie zgody na udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym. 
 
Szczegółowe informacje dostępne na stronie:  
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci/art,5957,komunikat-ws-udzielania-
zamowien-podmiotom-powiazanym-w-projektach-po-ir.html  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Małgorzata Szymańska 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 71 99, email: malgorzata.szymanska@pw.edu.pl 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
3. Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 
 
W związku z przyjęciem przez Komitet Monitorujący PO WER zmiany w Rocznym Planie Działania na 
2018 rok dla Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, 
opracowanym przez Centrum Projektów Europejskich usunięte zostało kryterium dotyczące ilości 
składania wniosków przez jeden podmiot w ramach jednego tematu konkursu – albo jako 
wnioskodawca albo jako partner. 
 
Szczegółowe informacje dostępne na stronie: 
https://www.cpe.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/688,wazny-komunikat-dotyczacy-konkursu-nr-powr-
04-03-00-ip-07-00-001-18  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Marta Siewiera 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 71 99, email: marta.siewiera@pw.edu.pl 
__________________________________________________________________________________ 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci/art,5957,komunikat-ws-udzielania-zamowien-podmiotom-powiazanym-w-projektach-po-ir.html
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci/art,5957,komunikat-ws-udzielania-zamowien-podmiotom-powiazanym-w-projektach-po-ir.html
https://www.cpe.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/688,wazny-komunikat-dotyczacy-konkursu-nr-powr-04-03-00-ip-07-00-001-18
https://www.cpe.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/688,wazny-komunikat-dotyczacy-konkursu-nr-powr-04-03-00-ip-07-00-001-18
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4. Stanowisko NCBR w sprawie konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne” 
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER 
 
Instytucja Ogłaszająca Konkurs mając na uwadze liczne pytania pojawiające się ze strony 
Wnioskodawców w zakresie terminu realizacji staży, ich wymiaru godzinowego, a także specyfiki 
zaplanowanych działań poinformowała, że: 

 zgodnie ze specyfiką konkursu, jak również treścią załącznika nr 12 do Regulaminu 
rekomenduje realizację stażu w wymiarze od 3 do 6 miesięcy w odniesieniu do jednego roku 
akademickiego. Sposób realizacji stażu i jego tryb w całości zależy od Wnioskodawcy, specyfiki 
kierunku oraz efektów kształcenia, które mają zostać osiągnięte dzięki współpracy z daną 
jednostką otoczenia społeczno-gospodarczego; 

 zgodnie z załącznikiem nr 12 do Regulaminu konkursu staż powinien rozpocząć się nie później 
niż po 2 semestrze studiów. 

 
Szczegółowe informacje dostępne na stronie:  
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,5980,realizacja-studiow-
dualnych-stanowisko-iok-.html 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Marta Siewiera 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 71 99, email: marta.siewiera@pw.edu.pl 
 
 

Wydarzenia 

 
1. Przygotowywanie wniosków o finansowanie projektów badawczych – warsztaty NCN 
 
Data: 20-21 marca 2018 r. 
Organizator: Narodowe Centrum Nauki. 
Tematyka: Zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych, cykl życia wniosku: od 
pomysłu do podpisania umowy o dofinansowanie, przygotowanie części merytorycznej wniosku, 
projektowanie kosztorysów, zasady oceny wniosków w systemie peer review, analiza dokumentów 
konkursowych i wymagań formalnych. Integralną częścią warsztatów jest samodzielna praca nad 
elementami wniosku o finansowanie. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-03-05-warsztaty-dla-wnioskodawcow?language=pl  
 
 

email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,5980,realizacja-studiow-dualnych-stanowisko-iok-.html
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,5980,realizacja-studiow-dualnych-stanowisko-iok-.html
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-03-05-warsztaty-dla-wnioskodawcow?language=pl

