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Konkursy
1. NCBR ogłosiło nabór wniosków w ramach inicjatywy EUREKA konkurs 2/2018
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 15 października 2018 r., godz. 16:00.
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej (skan
wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z załącznikami w formacie PDF) na adres
eureka@ncbr.gov.pl.
Wszyscy partnerzy wypełniają EUREKA Project Form (dokument wypełniany elektronicznie, dostępny
na stronie 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.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:
• NCBR: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/otwarcienaboru-wnioskow-inicjatywy-eureka-konkurs-22018/
• Programu EUREKA: http://www.eurekanetwork.org/
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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
W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum:
Adam Gorzelańczyk
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów
tel. 22 234 14 81, email: adam.gorzelanczyk@pw.edu.pl

Komunikaty
1. Wspólne Przedsięwzięcie INGA – 3 projekty dla PW
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki 1. konkursu w ramach Wspólnego
Przedsięwzięcia INGA realizowanego we współpracy z Polskim Górnictwem Naftowym
i Gazownictwem S.A. oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A.
W wyniku oceny merytorycznej 13 projektów zostało rekomendowanych do dofinansowania,
w tym 3 z udziałem Politechniki Warszawskiej:
1. Rozwój technologii otrzymywania eteru dimetylowego pod kątem zagospodarowania małych
złóż węglowodorów (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, partner w konsorcjum),
2. Samouczący się algorytm prognozowania zapotrzebowania na gaz ziemny przy wykorzystaniu
metod uczenia maszynowego (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki
Cieplnej, lider konsorcjum),
3. Opracowanie technologii nieniszczącego diagnozowania gazociągów w oparciu
o magnetyczną metodę bezkontaktową i sensory zintegrowane z wykorzystaniem algorytmów
uczenia maszynowego (Wydział Inżynierii Materiałowej, lider konsorcjum).
Wspólne Przedsięwzięcie INGA wspiera projekty przyczyniające się do wzrostu innowacyjności
i konkurencyjności polskiego sektora gazownictwa na rynku globalnym w perspektywie roku 2023.
Wyniki konkursu dostępne są na stronie:
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-o-zakonczeniuoceny-merytorycznej-wnioskow-o-dofinansowanie-zlozonych-w-i-konkursie-w-ram/
__________________________________________________________________________________
2. Kolejne projekty w ramach konkursu Lider na Politechnice Warszawskiej
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki kolejnej edycji konkursu Lider. Wśród laureatów
znalazło się 7 naukowców z PW. Dofinansowanie otrzymały projekty:
1. LEADOMISE – Zintegrowany system informatyczny wykorzystujący metody sztucznej
inteligencji do automatycznej optymalizacji kandydatów na nowe leki (Wydział Elektroniki
i Technik Informacyjnych),
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2. Opracowanie nowej generacji stali o strukturze nanokrystalicznej z węglikami (Wydział
Inżynierii Materiałowej),
3. Lodofobowe powierzchnie do zastosowań na elementy z kompozytów polimerowych (Wydział
Inżynierii Materiałowej),
4. NON-FULLACC – Nowe, niefulerenowe półprzewodniki organiczne, jako innowacyjne
akceptory w konstrukcji fotoogniw typu BHJ (Wydział Chemiczny),
5. Terahercowe wielozadaniowe dyfrakcyjne urządzenie poprawiające obrazowanie
nowotworów skóry (Wydział Fizyki),
6. Wytwarzanie nanokropek węglowych o właściwościach fluorescencyjnych (Wydział Inżynierii
Chemicznej i Procesowej),
7. Poprawa jakości widzenia za pomocą optyki dynamicznej (Wydział Fizyki).
Program LIDER adresowany jest do młodych naukowców, planujących utworzenie własnego
zespołu badawczego w celu realizacji projektu badawczego, którego wyniki mogą mieć zastosowanie
praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.
Wyniki konkursu dostępne są na stronie:
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-liderrozstrzygniecie-ix-edycji-konkursu-48861/
__________________________________________________________________________________
3. Zmiana harmonogramu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
Wprowadzono zmiany w harmonogramie naborów wniosków w Programie Polska Cyfrowa. Konkurs
z działania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych
i zasobów nauki zostanie ogłoszony we wrześniu, a nabór rozpocznie się w październiku.
Prosimy pamiętać o załącznikach z poprzedniej edycji konkursu, których poprawność
przygotowania była ujęta w kryteria ,tj.:
• prezentacja publiczna,
• zgodność projektu z Opisem Projektu Informatycznego przedstawionym i zaakceptowanym
przez KRMC.
Aktualny harmonogram znajduje się na stronie:
https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/POPC_Harmonogram_naborow_na_2018_25072018.pdf
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Małgorzata Szymańska
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów
tel. 22 234 59 26, email: malgorzata.szymanska@pw.edu.pl
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Szkolenia
1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych

Data

Organizator

Temat

201809-25

Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE

EIT Awareness Day

201809-14

Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych

Zamówienia na usługi społeczne oraz
monitorowanie uczestników projektu (wraz z
aktualizacją zapisów umowy o dofinansowanie w
związku z RODO) w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu
Województwa Mazowieckiego 2014-2020

201809-13

Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych

Zamówienia na usługi społeczne oraz analiza
umowy o dofinansowanie w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu
Województwa Mazowieckiego 2014-2020

201809-11

Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych

Zamówienia publiczne w projekcie realizowane
zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz
monitorowanie uczestników projektu

201809-11

Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE

Czy warto zostać ekspertem oceniającym wnioski
w Programach Ramowych UE?

201809-06

Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE

Dzień Informacyjny obszaru Zdrowie w programie
Horyzont 2020

201809-04

Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE

Szkolenie ERA Chairs
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