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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Nabór w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 4.1 
„Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”- konkurs dla 
projektów z regionów słabiej rozwiniętych 

2. Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 „Trzecia 
Misja Uczelni” dotyczący opracowania programów kształcenia i realizacji działań 
dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego 

Komunikaty 
1. Zmiana techniczna listy dokumentów do umowy w ramach PO IR 4.1.1 Wspólne 

przedsięwzięcie BRIK  
2. Ostatni nabór Interreg Europa: Formularz poszukiwania partnerów dla polskich instytucji 
3. Aktualizacja SZOOP PO WER 
4. Wykład prof. Rachel Brooks na Seminarium Naukowym WAiNS 

 

Konkursy 

 
1. Nabór w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 4.1 

„Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”- konkurs dla 

projektów z regionów słabiej rozwiniętych 

 
Cel: Znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla 

rozwoju przedsiębiorstw oraz  poprawy ich pozycji konkurencyjnej. 

Tematyka:. B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być 
uzupełnione o prace przedwdrożeniowe). 

Wnioskodawcy: Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach 

konkursu są:   

 Konsorcja, w skład którego wchodzi co najmniej: jedna jednostka naukowa  oraz jedno 
przedsiębiorstwo. 

Projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim. 

Partnerstwo/Podwykonawstwo: Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w 

projekcie podwykonawcy m.in. jednostce naukowej 

Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:  

 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i   prac rozwojowych 
– ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorcę;  

 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i  prac rozwojowych – 
ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową.  

W przypadku podwykonawstwa nie obowiązują ograniczenia w zakresie miejsca realizacji 

działań projektowych/zleconych usług. 
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Dofinansowanie: nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt: 

 Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych   projektu wynosi 2 mln PLN; 

 Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln PLN;   
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów (wyłącznie z kategorii 

regionów słabiej rozwiniętych. 

Okres trwania projektu: nie może przekraczać 3 lat. 

Termin składania wniosków: 16 maja  – 16 lipca 2018 r. (do godziny 16:00)   

Konkurs podzielony na dwie rundy:  

1) od 16 maja do 14 czerwca 2018 r.;  

2) od 15 czerwca do 16 lipca 2018 r. (do godziny 16:00). 

Miejsce/Sposób składania wniosków: Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu 

informatycznego (link do systemu – aktywny od 16 maja 2018 r.).  

Szczegółowe informacje: Dokumentację związaną z procesem zgłaszania się jednostek Uczelni w 

roli wykonawcy 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. 

Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie NCBiR. 

 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Magdalena Mielniczuk 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 71 98, email: magdalena.mielniczuk@pw.edu.pl 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 „Trzecia Misja 
Uczelni” dotyczący opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, 
szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego 

 
Cel: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających 

potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. 

Tematyka: Projekt obejmuje wyłącznie realizowane wspólnie przez wnioskodawców i podmioty 

działające na rzecz edukacji (zgodnie z kryterium dostępu nr 2) działania prowadzone na rzecz 

społeczności lokalnych i regionalnych, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, 

odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa. 

Wnioskodawca: Szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, która nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do 

Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister 

właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do 

prowadzenia studiów. 

http://www.cziitt.pw.edu.pl/dzial-komercjalizacji-i-transferu-technologii/informacje-o-zespole/
http://www.cziitt.pw.edu.pl/dzial-komercjalizacji-i-transferu-technologii/informacje-o-zespole/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/projekty-aplikacyjne2018/
mailto:magdalena.mielniczuk@pw.edu.pl
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Partnerstwo: W konkursie dopuszcza się konstrukcję projektu partnerskiego, o którym mowa w art. 33 

ustawy. Nie istnieją formalne ograniczenia co do charakteru prawnego i organizacyjnego partnera -może 

to być dowolna jednostka, o ile została wybrana w sposób spełniający wymogi, o których mowa w art. 33 

ustawy. Sposób i tryb wyboru partnera musi być opisany we wniosku. 

Dofinansowanie: Maksymalna wartość projektu dla uczelni kształcących powyżej 20 000 studentów (stan 

na dzień złożenia projektu) – 6 000 000 PLN. 

Okres trwania projektu: od 12 do max. 36 miesięcy.  

Termin składania wniosków: od 18 maja do 26 czerwca 2018 r. (godz. 14:00). 

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie: 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/mu18/  

 
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 
 
 

Komunikaty 

 
1.  Zmiana techniczna listy dokumentów do umowy w ramach PO IR 4.1.1 Wspólne przedsięwzięcie BRIK 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o zmianie technicznej załącznika Lista dokumentów 

których dostarczenie jest niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 

1/4.1.1/2017 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki. Zmiany polegają na doprecyzowaniu, w 

jakich sytuacjach przed zawarciem umowy o dofinansowanie wymagane jest dostarczenie dokumentów 

dotyczących konsorcjantów. 

Zaktualizowana Lista dokumentów, których dostarczenie jest niezbędne do podpisania umowy o 

dofinansowanie projektu, jest dostępna na stronie konkursu. 

 
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 
 
________________________________________________________________________________ 
 
2. Ostatni nabór Interreg Europa: Formularz poszukiwania partnerów dla polskich instytucji 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju udostępniło specjalny formularz  (DOCX 57 KB), za pomocą którego 

udziela wsparcia podmiotom z Polski w poszukiwaniu zagranicznych partnerów do współpracy w ramach 

programu Interreg Europa. 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/mu18/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14112017-brik/
http://www.ewt.gov.pl/media/55178/Partner_Search_Form_Poland_4th_call.docx
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Czwarty, ostatni nabór wniosków Interreg Europa potrwa od 7 maja do 22 czerwca 2018 r. Dokumenty 

obowiązujące w 4. naborze zostały już opublikowane na stronie programu. 

Za dystrybucję prawidłowo wypełnionych formularzy za granicą odpowiada Krajowy Punkt Kontaktowy - 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy 

Transnarodowej i Międzyregionalnej (osoba do kontaktu: Anna Stol, e-mail IE@mr.gov.pl, tel. 32 253 90 

08). 

________________________________________________________________________________ 
 
3. Aktualizacja SZOOP PO WER 
 
W dniu 19 kwietnia 2018 roku został zaktualizowany SZOOP PO WER (Szczegółowy Opis Osi 
Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) 
 
Zmiany w Szczegółowym Opinie Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój dotyczą m.in.: 

 W Działaniu 4.1 Innowacje społeczne odstąpiono od wymogu wnoszenia wkładu własnego przez 
beneficjentów. 

 W ramach Osi III PO WER dokonano realokacji środków z Działania 3.1 na Działania: 3.3, 3.5 oraz 
3.6. Realokacje wynikają z konieczności zapewnienia środków na zawarcie umów o 
dofinansowanie wyłonionych projektów. 

 Zaktualizowano wykaz kryteriów w związku z przyjęciem w dniu 6 marca br. przez KM PO WER 
uchwały nr 187 w sprawie zatwierdzenia zmiany ogólnych kryteriów wyboru projektów 
konkursowych i pozakonkursowych oraz systematyki kryteriów wyboru projektów dla PO WER 
2014-2020. 

 Wprowadzono aktualne wersje Rocznych Planów Działania na 2018 rok. 
 
Zestawienie zawartych zmian znajduje się na pod poniższym adresem 
https://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/zmiany-w-szczegolowym-opinie-osi-priorytetowych-
programu-wiedza-edukacja-rozwoj/  
 

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 
 
________________________________________________________________________________ 
 
4. Wykład prof. Rachel Brooks na Seminarium Naukowym WAiNS 
 
Zapraszamy do udziału w VI posiedzeniu Seminarium Naukowego Wydziału Administracji i Nauk 
Społecznych PW. Seminarium odbędzie się w środę 23 maja 2018 r. o godz. 12.00  w sali 213,  Gmach 
Główny Politechniki Warszawskiej. 
Referat wygłosi: prof. Rachel Brooks (University of Surrey, Wielka Brytania). 
Tytuł referatu: "The construction of higher education students within national policy: a cross-European 
comparison". 
Prowadzący: dr Helena Bulińska-Stangrecka (Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika 
Warszawska) 
Rachel Brooks jest profesorem socjologii na University of Surrey w Wielkiej Brytanii, kierownikiem projektu 
ERC Consolidator i redaktor naczelną czasopisma  „British Journal of Sociology of Education”. 

https://www.interregeurope.eu/
mailto:IE@mr.gov.pl
https://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/zmiany-w-szczegolowym-opinie-osi-priorytetowych-programu-wiedza-edukacja-rozwoj/
https://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/zmiany-w-szczegolowym-opinie-osi-priorytetowych-programu-wiedza-edukacja-rozwoj/
mailto:marta.siewiera@pw.edu.pl
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Jej badania koncentrują się na socjologii edukacji. Realizowała liczne projekty dotyczących mobilności 
międzynarodowej studentów, młodych absolwentów i uczenia się przez całe życie, doświadczeń 
studentów szkół wyższych z dziećmi na utrzymaniu, ojców będących pierwszymi opiekunami dzieci w 
okresie niemowlęcym i poniemowlęcym oraz zmieniającego się charakteru związków studenckich. 
W 2016 r. rozpoczęła realizację czteroletniego dużego międzynarodowego projektu (EuroStudents), 
finansowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC) w ramach konkursu Consolidator 
Grants. Celem tego projektu jest zbadanie, jak w różnych europejskich krajach, przez różnych społecznych 
aktorów rozumie się pojęcie „studenta uczelni wyższej”. W Europie studiuje bowiem przeszło 35 milionów 
studentów, nie wiemy jednak w jakim zakresie rozumienia pojęcia „studenta” różnią się, a w jakim 
pokrywają wewnątrz poszczególnych krajów i pomiędzy krajami. A przecież na podstawie jakiegoś 
rozumienia „studenta” podejmowane są różne inicjatywy, które mają na celu wzmożenie mobilności 
studentów pomiędzy poszczególnymi europejskimi krajami. Rozpoznanie założeń, jakie kryją się za 
poszczególnymi rozumieniami tego pojęcia pomoże więc skuteczniej rozwijać Europejski Obszar 
Szkolnictwa Wyższego.  
Serdecznie zapraszamy. 

 
 

email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 


