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Konkursy
1. NCBR ogłosiło nabór wniosków w ramach inicjatywy EUREKA konkurs 1/2018
Cel: Wsparcie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju.
Tematyka: Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli
przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi, i muszą mieć cywilny cel.
Wnioskodawcy: Międzynarodowe konsorcjum składające się z przynajmniej 2 niezależnych
podmiotów z 2 różnych państw członkowskich programu EUREKA. Lista krajów dostępna jest na
stronie: http://www.eurekanetwork.org/eureka-countries.
Dofinansowanie: w przypadku wnioskodawcy:
 wielopodmiotowego, czyli konsorcjum naukowego lub grupy przedsiębiorców – 1 mln zł,
z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w skład
wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 tys. zł,
 indywidualnego, czyli przedsiębiorcy – 500 tys. zł.
Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Termin składania wniosków: do 23 kwietnia 2018 r., godz. 16:00.
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wszyscy partnerzy wypełniają EUREKA Project Form
(elektronicznie, dostępny na www.eurekanetwork.org) lub formularz wniosku międzynarodowego –
w przypadku projektów klastra i umbrelli – oraz zawierają wstępną umowę o współpracy. Krajowy
koordynator EUREKI z kraju lidera danego konsorcjum projektowego notyfikuje projekt
w Sekretariacie EUREKI, który nadaje numer projektu.
Wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej na adres eureka@ncbr.gov.pl.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:
 NCBR: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inneinicjatywy-wielostronne/eureka/aktualnosci/art,5993,otwarcie-naboru-wnioskowinicjatywy-eureka-konkurs-12018.html
 Programu EUREKA: http://www.eurekanetwork.org/
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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. NCBR ogłosiło II konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac
Rozwojowych „Nowoczesne Technologie Materiałowe” TECHMATSTRATEG
Cel: Wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki oraz międzynarodowej pozycji
Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w określonych dziedzinach.
Tematyka: strategiczne obszary problemowe:
 Technologie materiałów konstrukcyjnych,
 Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych,
 Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach,
 Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów
inżynierskich,
 Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.
Wnioskodawcy: Konsorcjum składające się z 3–7 jednostek organizacyjnych, w skład którego wchodzą
co najmniej 1 jednostka naukowa oraz co najmniej 1 przedsiębiorca.
Dofinansowanie: Całkowite koszty kwalifikowane projektu nie mogą być niższe niż 5 mln zł, natomiast
maksymalna kwota dofinansowania nie może być wyższa od 30 mln zł.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 200 mln zł.
Okres trwania projektu: do 36 m-cy, w uzasadnionych przypadkach możliwość wydłużenia max. do
60 m-cy.
Termin składania wniosków: od 9 kwietnia do 8 czerwca 2018 r., godz. 15:00
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu
OSF.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/nowoczesne-technologie-materialowe--techmatstrateg/techmatstrateg-ii-konkurs/aktualnosci/art,6013,techmatstrateg-ii-konkurs.html
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Urszula Rumniak
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów
tel. 22 234 64 26, email: urszula.rumniak@pw.edu.pl
Justyna Wojciechowska
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów
tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl
__________________________________________________________________________________
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3. MNiSW - Granty na granty: promocja jakości II
Cel: Wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o realizację projektów w ramach
programów badawczych Unii Europejskiej i uzyskały wysoką ocenę merytoryczną wniosku
projektowego.
Tematyka: Wszystkie dyscypliny naukowe.
Wnioskodawcy: Jednostki naukowe i uczelnie, które w ramach jednego z programów badawczych UE:
Horyzont 2020, Euratom, Fundusz Badawczy Węgla i Stali, występowały w roli:
 koordynatora projektu zgłoszonego do realizacji w ramach międzynarodowego albo
krajowego konsorcjum,
 samodzielnego wnioskodawcy,
 koordynatora pakietu/pakietów w projekcie zgłoszonym do realizacji w ramach
międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP Leader),
 ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu Maria Skłodowska-Curie COFUND,
 ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC.
Dofinansowanie: Jednostka naukowa występująca w roli koordynatora projektu – do 30 tys. zł,
jednostka naukowa występująca w roli koordynatora pakietu – do 10 tys. zł.
Finansowanie obejmuje:
 refundację kosztów związanych z przygotowaniem, uzupełnieniem lub poprawieniem wniosku
projektowego, poniesionych lub dla których zostały wystawione dokumenty finansowe
w okresie 12 m-cy przed złożeniem wniosku na wezwanie konkursowe KE albo Europejskiej
Rady do Spraw Badań Naukowych (ERC),
 przyznanie premii uznaniowej dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani
w proces przygotowania, uzupełnienia lub poprawienia wniosku projektowego.
Termin składania wniosków: od 1 marca 2018 r. do 31 października 2018 r.
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu
OSF.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie:
http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/granty-na-granty-promocja-jakosci-ii.html
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
dr inż. Izabela Dranka
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów
tel. 22 234 14 80, email: izabela.dranka@pw.edu.pl

Komunikaty
1. Harmonogram konkursów na rok 2018
W dziale Szkolenia/Materiały zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2018 r. (stan na 9
marca 2018 r.).
Harmonogram został przygotowany przez pracowników COP PW i zawiera informacje o możliwościach
finansowania projektów w ramach funduszy strukturalnych, międzynarodowych i krajowych.
Konkursy są posortowane według daty zakończenia naboru, a następnie według instytucji ogłaszającej
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konkurs. Niektóre z naborów są dopiero planowane i nie podano ich szczegółów. Harmonogram jest
aktualizowany raz w miesiącu.
Dostęp do działu Szkolenia/Materiały i harmonogramu jest możliwy jedynie z komputerów w sieci PW.
__________________________________________________________________________________
2. Baza instytucji zagranicznych szukających możliwości współpracy w ramach Horyzontu 2020
Osoby poszukujące partnerów zagranicznych do projektów realizowanych w ramach Horyzontu 2020
zachęcamy do zapoznania się z bazą na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE. Ogłoszenia
instytucji zagranicznych zawierają informacje o obszarach i konkursach dotyczących możliwej
współpracy.
Baza dostępna jest na stronie: https://www.kpk.gov.pl/?page_id=13401
__________________________________________________________________________________
3. Zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014–2020
Od 16 lutego br. obowiązuje nowy SZOOP PO IR 2014–2020. Wśród najważniejszych zmian znalazły
się następujące:
 zaktualizowano dane o alokacji następujących działań i poddziałań I, III oraz IV osi PO IR
w związku z realokacjami środków, które były dokonywane w celu zapewnienia możliwości
dofinansowania projektów wybranych do wsparcia:
• I oś: 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, 1.2 Sektorowe programy B+R, 1.3 Prace B+R
finansowane z udziałem funduszy kapitałowych;
• IV oś: 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, 4.1.2 Regionalne agendy
naukowo-badawcze, 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, 4.4
Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R;
 wpisano do wykazu projektów pozakonkursowych przedsięwzięcia Podniesienie poziomu
innowacyjności energetyki węglowej poprzez opracowanie zbioru rozwiązań dotyczących
modernizacji, przebudowy lub zasad eksploatacji bloków klasy 200 MWe z Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju jako Beneficjentem;
 dokonano zmiany beneficjenta projektu pozakonkursowego Polskie Mosty Technologiczne
(z Departamentu Inwestycji i Rozwoju w MR na Polską Agencję Inwestycji i Handlu);
 zaktualizowano katalog kryteriów wyboru projektów (załącznik nr 4) o kryteria zaakceptowane
przez Komitet Monitorujący PO IR w dn. 13 października 2017 r. oraz 10 stycznia 2018 r.
W związku z zaakceptowaniem zmiany kryteriów wyboru projektów dokonano również
niezbędnych poprawek w kartach działań/podziałań w SZOOP.
W związku z utratą mocy wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków do
SZOOP dodano też załącznik nr 5: Wykaz kategorii wydatków kwalifikowalnych w ramach PO IR.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie:
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowychprogramu-inteligentny-rozwoj-2014-2020/

4
2018-03-14

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
dr Anita Uchańska
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów
tel. 22 234 14 27, email: anita.uchanska@pw.edu.pl
__________________________________________________________________________________
4. Fundusze norweskie i EOG – pytania i odpowiedzi
Zachęcamy do zapoznania się z listą pytań i odpowiedzi związanych z konkursem na projekty
transgraniczne i ponadnarodowe w ramach Funduszu Współpracy Regionalnej – 1. Nabór.
Dokument został opublikowany na stronie programu oraz na stronie operatora.
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
dr Anita Uchańska
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów
tel. 22 234 14 27, email: anita.uchanska@pw.edu.pl
__________________________________________________________________________________
5. Film o programie Interreg Europa
Program Interreg Europa wspiera innowacyjne projekty ponadregionalne, których celem jest
wypracowanie nowych rozwiązań i polityk, służących rozwojowi regionów i wykorzystaniu ich
potencjału, także innowacyjnego. Efektem współpracy ma być unowocześnienie wybranych
instrumentów polityki. Zachęcamy do zapoznania się z filmem o programie z udziałem pana Nicolasa
Singera, kierownika wydziału projektów Wspólnego Sekretariatu (Lille, Francja).
Czwarty, ostatni nabór wniosków Interreg Europa zaplanowano na maj-czerwiec 2018 r.
W Polsce spotkanie na temat zasad 4. naboru zapowiedziano na 18 kwietnia 2018 r.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/2272/fourth-call-to-be-launched-in-may2018/
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
dr Anita Uchańska
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów
tel. 22 234 14 27, email: anita.uchanska@pw.edu.pl
__________________________________________________________________________________
6. Poradnik beneficjenta RPO WM 2014–2020 w wersji filmowej
W Serwisie Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego zamieszczono Poradnik
beneficjenta RPO WM 2014-2020 w formie filmów i infografik. Materiały przedstawiają, jak realizować
projekty dofinansowane z RPO WM: od pomysłu, poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie, aż po
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zakończenie okresu trwałości projektu, jakie obowiązki należy spełniać jako beneficjent środków z UE
i w jakich obszarach można skorzystać z dofinansowania w obecnej perspektywie.
Poradniki beneficjenta RPO WM 2014-2020 w wersji filmowej dostępny jest na stronie:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/poradnik-beneficjenta/
Pakiet infografik: https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydawnictwa/poradniki-i-publikacje
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/ofunduszach/dokumenty/material-informacyjny-dotyczacy-rozliczania-kosztow-zaangazowaniapersonelu-projektu-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj

email: izabela.dranka@pw.edu.pl

6
2018-03-14

