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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. NCBR ogłosiło  IV konkurs w ramach programu ERA-CVD Cardiovascular Diseases 
2. NCBR - Sektorowe programy B+R, GAMEINN – PO IR 1.2 

 
Komunikaty 

1. Harmonogram konkursów na rok 2019 (stan na 5.02.2019) 
2. EURAXESS - granty i stypendia luty 2019 r. 
3. NCBR - informacja dotycząca wypłat transz dofinansowania 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. NCBR ogłosiło  IV konkurs w ramach programu ERA-CVD Cardiovascular Diseases 
 
Cel: Wsparcie międzynarodowej współpracy naukowców na wczesnym etapie kariery naukowej (Early 
Career Scientists) i tworzenie nowych konsorcjów prowadzących badania z zakresu chorób układu 
krążenia.  
Tematyka: Cardiovascular Diseases: hypertensive, ischaemic, pulmonary heart dis-eases and diseases 
of pulmonary circulation, other forms of heart disease, diseases of arteries, arterioles and capillaries 
and congenital malformations of cardiac chambers and connections, rheumatic diseases and cardiac 
septa (analogues to ICD-10). 
Wnioskodawcy: Międzynarodowe konsorcja składające się z co najmniej 3 młodych naukowców (2-
10 lat po uzyskaniu stopnia doktora) z co najmniej 3 różnych krajów, w tym z 2 uczestniczących 
w programie (Austria, Belgia, Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia, Łotwa, Kanada, Niemcy, Norwegia, 
Polska, Rumunia, Słowacja, Tajwan, Turcja, Włochy).  
Podmiotem składającym wniosek mogą być: jednostki naukowe, konsorcjum naukowe, 
przedsiębiorcy. 
Dofinansowanie: Kwota przeznaczona przez NCBR na dofinansowanie projektów w tym konkursie 
wynosi 600 tys. euro.  
Okres trwania projektu: do 36 m-cy. Oczekuje się, że finansowanie rozpocznie się na początku 2020 r. 
Termin składania wniosków: do 29 kwietnia 2019 r., godz. 17:00. 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: IV kwartał 2019 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez 
system elektroniczny dostępny na stronie https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/eracvd_JTC2019. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:  

 NCBR: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-
aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-4-konkursie-w-ramach-era-cvd-
cardiovascular-diseases-54113/    

 ERA-CVD:  https://www.era-cvd.eu/   
 
 

https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/eracvd_JTC2019
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-4-konkursie-w-ramach-era-cvd-cardiovascular-diseases-54113/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-4-konkursie-w-ramach-era-cvd-cardiovascular-diseases-54113/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-4-konkursie-w-ramach-era-cvd-cardiovascular-diseases-54113/
https://www.era-cvd.eu/
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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 prosimy o kontakt:  
Adam Gorzelańczyk  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 81, email: adam.gorzelanczyk@pw.edu.pl  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. NCBR - Sektorowe programy B+R, GAMEINN – PO IR 1.2 
 
Cel: Zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym 
w perspektywie 2023 r. 
Tematyka: Eksperymentalne prace rozwojowe w sektorze gier wideo: 

• projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo, 
• platformy, silniki oraz techniki przetwarzania, 
• zastosowania Sztucznej Inteligencji, 
• nowe narzędzia i mechanizmy interakcji, 
• cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online, 
• narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier, 
• rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny. 

Wnioskodawcy: Przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja naukowo-przemysłowe 
(max. 3 podmioty, w tym co najmniej 1 przedsiębiorstwo i 1 jednostka naukowa). Liderem jest zawsze 
przedsiębiorstwo.  
Projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim (kategoria regionów słabiej 
rozwiniętych). W przypadku realizacji projektu w ramach konsorcjum miejsce realizacji projektu 
podawane jest osobno dla każdego konsorcjanta i żadne z nich nie może być zlokalizowane 
w województwie mazowieckim. 
Partnerstwo/podwykonawstwo: Przedsiębiorstwo może powierzyć realizację części prac B+R 
w projekcie podwykonawcy np. uczelni. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa 
nie może przekroczyć:  

• 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 
rozwojowych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorstwo; 

• 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 
rozwojowych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw;  

• 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych 
ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową; 

• 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy 
de minimis ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo. 

Dofinansowanie: Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 400 tys. zł, maksymalna – 
20 mln zł. Wysokość kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 
20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.  
Okres trwania projektu: do 36 m-cy.  
Termin składania wniosków: od 15 marca 2019 r. do 14 czerwca 2019 r., godz. 16:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu 
informatycznego NCBR (link do systemu będzie aktywny od 15 marca 2019 r.). 
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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. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  

 NCBR: https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=33289&L=320    
 
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 
 
 

Komunikaty 

 
1. Harmonogram konkursów na rok 2019 (stan na 5.02.2019) 
 
Na stronie internetowej COP PW, w zakładce Szkolenia/Materiały, a także w witrynie SharePoint 
Centrum zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2019 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 konkurs. Niektóre z naborów są dopiero planowane i nie podano ich szczegółów. 
Harmonogram jest aktualizowany raz w miesiącu. 
 Dotychczas harmonogram był dostępny na stronie internetowej jedynie z komputerów w sieci 
PW. Obecnie dostęp do niego można mieć z każdego komputera poprzez witrynę SharePoint, którą 
COP PW przygotowało specjalnie dla pracowników PW. Zawiera ona przede wszystkim informacje 
i dokumenty niedostępne w publicznych źródłach, np. na stronie internetowej ww.cop.pw.edu.pl, 
a ułatwiające przygotowanie i składanie wniosków w konkursach na projekty badawcze oraz realizację 
projektów na uczelni. Znajdą w niej Państwo, m.in. pisma z instytucji ogłaszających konkursy 
rozstrzygające wątpliwe kwestie związane na przykład z wynagrodzeniami czy VAT-em, najważniejsze 
ustalenia dotyczące programów PO WER, PO IR, NCN lub korespondencję z MJWPU dotyczącą 
działania 1.2 RPO, wzory umów konsorcjum przygotowane przez COP. Informacje i dokumenty 
przeznaczone są do użytku wewnętrznego.  
 Dostęp do witryny mają wszyscy pracownicy PW, którzy korzystają z domeny @pw.edu.pl. Przy 
logowaniu należy wpisać dane takie jak do służbowego komputera (adres mailowy @pw.edu.pl i hasło 
do komputera). 
 O wszystkich aktualizacjach witryny będziemy informować Państwa na bieżąco. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
dr Halina Bukowiecka 
Sekcja Informacji Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 57 71, email: halina.bukowiecka@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 

https://www.cziitt.pw.edu.pl/dzial-komercjalizacji-i-transferu-technologii/informacje-o-zespole/
https://www.cziitt.pw.edu.pl/dzial-komercjalizacji-i-transferu-technologii/informacje-o-zespole/
https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=33289&L=320
https://docs.pw.edu.pl/cop/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx
https://www.cop.pw.edu.pl/Szkolenia-Materialy/Harmonogram-konkursow
https://docs.pw.edu.pl/cop/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx
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2. EURAXESS - granty i stypendia luty 2019 r. 
 
Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym 
etapie kariery naukowej (luty 2019 r.). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu EURAXESS. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. NCBR - informacja dotycząca wypłat transz dofinansowania 
 
NCBR informuje, że w związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie budżetowej na rok 2019 r. 
(Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów), wypłaty środków w ramach dotacji 
celowej zostaną uruchomione po wejściu w życie wyżej wymienionej ustawy oraz podpisaniu 
w następstwie umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  
 Wypłata środków dofinansowania w części środków europejskich w ramach III osi PO WER 
powinna rozpocząć się nie wcześniej niż 11 lutego br. Oczekujące płatności zatwierdzone do dnia 
zamieszczenia komunikatu powinny zostać wypłacone najpóźniej do 18 lutego br. Niemniej jednak po 
wejściu w życie ustawy budżetowej na rok 2019 konieczne będzie przekazanie NCBR nowych 
upoważnień również w zakresie środków europejskich, co może wpłynąć na konieczność chwilowego 
wstrzymania płatności. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  

 NCBR: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-
aktualnosci/news/informacja-dotyczaca-wyplat-transz-dofinansowania-54287/  

 
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 
 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2019-03-05 Centrum Olimpijskie Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego 

IV Międzynarodowe Forum Medycyny 
Personalizowanej 

2019-03-12 Narodowe Centrum Nauki NCN - warsztaty dla pracowników 
administracyjnych  

 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-dotyczaca-wyplat-transz-dofinansowania-54287/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-dotyczaca-wyplat-transz-dofinansowania-54287/
https://www.kpk.gov.pl/?event=save-the-date-iv-miedzynarodowe-forum-medycyny-personalizowanej&znewsletter=30stycznia2019
https://www.kpk.gov.pl/?event=save-the-date-iv-miedzynarodowe-forum-medycyny-personalizowanej&znewsletter=30stycznia2019
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-02-04-rejestracja-warsztaty-dla-pracownikow-administracyjnych
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-02-04-rejestracja-warsztaty-dla-pracownikow-administracyjnych

