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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Konkurs dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które otrzymały certyfikat Seal 
of Excellence w konkursach SME Instrument faza II (Horyzont 2020) – PO IR 1.1.1 

2. Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji 
wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach – RPO 
Województwo Podlaskie 

 
Komunikaty 

1. Harmonogram konkursów na rok 2019 (stan na 5.03.2019) 
2. EURAXESS - granty i stypendia marzec 2019 r. 

 
Szkolenia 

1. Szkolenie COP PW „Realizacja projektów finansowanych z funduszy strukturalnych 
w partnerstwie (m.in. zasady zawierania umów partnerstwa/konsorcjum)” – zmiana terminu 

2. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Konkurs dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które otrzymały certyfikat Seal 
of Excellence w konkursach SME Instrument faza II (Horyzont 2020) – POIR 1.1.1 
 
Cel: Poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R. 
Tematyka: Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace 
rozwojowe zgodne z KIS (Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami). Elementem projektu mogą być 
również prace przedwdrożeniowe. Informacje podane we wniosku o dofinansowanie muszą dotyczyć 
tego samego przedsięwzięcia, które otrzymało certyfikat Seal of Excellence. 
Wnioskodawcy: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, podmioty zarejestrowane i prowadzące 
działalność na terytorium RP. Konkurs jest skierowany wyłącznie do podmiotów, których projekty 
zostały ocenione pozytywnie przez Komisję Europejską w ramach SME Instrument (faza II) i otrzymały 
certyfikat Seal of Excellence, tj. z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania w ramach 
SME Instrument (faza II). Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium RP 
w województwie innym niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). Przy określaniu 
miejsca realizacji projektu nie należy uwzględniać zadań zleconych podwykonawcom (także 
zagranicznym). 
Partnerstwo/podwykonawstwo: W projekcie można powierzyć realizację części prac B+R 
podwykonawcy. W przypadku prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis wartość prac 
realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 70% całkowitych kosztów 
kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez 
przedsiębiorstwo. 
Dofinansowanie: Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem 
zobowiązania się wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych 
prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te 
drugie) w terminie 3 lat od zakończenia projektu. 
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Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt nie może przekroczyć 
pułapów określonych w § 9 ust. 1 oraz w § 10 ust. 6 rozporządzenia MNiSW, tj.: 

1. 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, 
w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych 
i eksperymentalnych prac rozwojowych jest ponoszona na działania wchodzące w zakres 
kategorii badań przemysłowych; 

2. 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe, dotyczy to 
sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych 
i eksperymentalnych prac rozwojowych jest ponoszona na działania wchodzące w zakres 
kategorii eksperymentalnych prac rozwojowych; 

3. 200 tys. euro – na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto 
pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych); 

4. 2 mln euro – na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP. 
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro. 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 50 mln zł.  
Okres trwania projektu: Realizacja projektu nie może być dłuższa niż końcowa data realizacji PO IR, 
tj. 31 grudnia 2023 r.  
Termin składania wniosków: od 1 kwietnia 2019 r. do 29 listopada 2019 r., godz. 16:00. Konkurs 
podzielony jest na rundy: 

1. od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r., 
2. od 1 maja do 31 maja 2019 r., 
3. od 1 czerwca do 30 czerwca 2019 r., 
4. od 1 lipca do 31 lipca 2019 r., 
5. od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2019 r., 
6. od 1 września do 30 września 2019 r., 
7. od 1 października do 31 października 2019 r., 
8. od 1 listopada do 29 listopada 2019 r. do godziny 16:00. 

Runda konkursu obejmuje nabór wniosków o dofinansowanie, weryfikację spełniania warunków 
formalnych, ocenę oraz opublikowanie list projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu 
informatycznego. 
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=33297&L=54   
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

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=33297&L=54
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2. Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników 
B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach – RPO Województwo 
Podlaskie 
 
Cel: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu poprzez transfer wiedzy, 
innowacji, technologii i komercjalizacji wyników oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach. 
Tematyka: Zgodna z Planem rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje 
województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (RIS3). Typy projektów wskazane są w Szczegółowym 
Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020, tj.: 

1. tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej 
(inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę B+R). Warunkiem wsparcia 
inwestycji w zakresie infrastruktury przedsiębiorstw będzie przedstawienie informacji 
dotyczących planowanych prac B+R; 

2. prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie (badania 
przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone we własnym zakresie lub 
obejmujące nabycie usług od innych jednostek, w tym także spoza regionu/kraju – jako 
element projektu). 
Wyłącznie w przypadku MŚP (nie dotyczy dużych przedsiębiorstw) obok prac badawczo-
rozwojowych elementem projektu może być wdrożenie wyników tych prac, przy czym 
komponent wdrożeniowy musi stanowić mniejszość całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
projektu). 

Wniosek o dofinansowanie powinien dotyczyć tylko jednego typu projektu – nie ma możliwości 
złożenia jednego wniosku łączącego dwa typy projektów. Możliwe jest złożenie odrębnych projektów 
obejmujących poszczególne typy przez jednego wnioskodawcę. 
Wnioskodawcy:  

 przedsiębiorstwa – bez względu na status: mikro-, małe, średnie, duże; 

 konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych, średnich, dużych przedsiębiorstw; 

 konsorcja przemysłowo-naukowe, w szczególności z udziałem jednostek naukowych, 
jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu. 

Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo. 
Partnerstwo/podwykonawstwo: Projekt musi być realizowany w województwie podlaskim. 
W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie zastosowanie mają zapisy art. 33 ustawy 
wdrożeniowej. W przypadku realizacji projektu w partnerstwie musi zostać zawarta umowa 
zawierająca m.in. zasady przenoszenia pomiędzy Liderem konsorcjum a pozostałymi członkami 
konsorcjum praw do wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych będących rezultatem 
projektu (za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw). 
W przypadku konsorcjum jedyną dopuszczalną formą wdrożenia jest wprowadzenie wyników prac 
B+R do własnej działalności gospodarczej beneficjenta poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia 
usług na bazie uzyskanych wyników projektu, a wyniki prac B+R może wprowadzić do własnej 
działalności gospodarczej wyłącznie członek konsorcjum będący przedsiębiorstwem. 
Dofinansowanie: Na dofinansowanie projektów w ramach tego konkursu przeznaczono środki 
w wysokości nie większej niż 100 mln zł (po 25 mln zł na każdą rundę). 
Poziom dofinansowania projektu nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych dla 
przedsiębiorstw. Koszty ponoszone przez jednostkę naukową mającą siedzibę w województwie 
mazowieckim mogą zostać dofinansowane w 100% pod warunkiem, że projekt będzie realizowany 
w ramach jej działalności niegospodarczej (poziom dofinansowania nie zależy od siedziby jednostki 
naukowej). W przypadku jednostek naukowych kwalifikowane będą wyłącznie koszty bezpośrednie 
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związane z realizacją badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, bez kosztów 
pośrednich. 
Okres trwania projektu: Okres rzeczowej realizacji projektu nie może być dłuższy niż: 

 24 miesiące w przypadku projektu 1. typu,  

 30 miesięcy w przypadku projektu 2. typu. 
Termin składania wniosków: do 31 lipca 2019 r., godz. 15:30. Konkurs podzielony jest na rundy: 

1. od 30 listopada 2018 r. do 31 stycznia 2019 r., 
2. od 1 lutego do 31 marca 2019 r., 
3. od 1 kwietnia do 31 maja 2019 r., 
4. od 1 czerwca do 31 lipca 2019 r. do godziny 15:30. 

Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w formie 
elektronicznej za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014). 
Ponadto wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie 
w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej 
wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego 
następującego po dniu zakończenia danej rundy konkursu. 
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:  

 Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego: 
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na
_1/poddzialanie-121-wspieranie-transferu-wiedzy-innowacji-technologii-i-komercjalizacji-
wynikow-br-w-przedsiebiorstwach-oraz-rozwoj-dzialalnosci-br-w-
przedsiebiorstwach.html#_0h3a1f   

 
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 5.03.2019) 
 
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. 

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html
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://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/poddzialanie-121-wspieranie-transferu-wiedzy-innowacji-technologii-i-komercjalizacji-wynikow-br-w-przedsiebiorstwach-oraz-rozwoj-dzialalnosci-br-w-przedsiebiorstwach.html#_0h3a1f
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/poddzialanie-121-wspieranie-transferu-wiedzy-innowacji-technologii-i-komercjalizacji-wynikow-br-w-przedsiebiorstwach-oraz-rozwoj-dzialalnosci-br-w-przedsiebiorstwach.html#_0h3a1f
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/poddzialanie-121-wspieranie-transferu-wiedzy-innowacji-technologii-i-komercjalizacji-wynikow-br-w-przedsiebiorstwach-oraz-rozwoj-dzialalnosci-br-w-przedsiebiorstwach.html#_0h3a1f
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/poddzialanie-121-wspieranie-transferu-wiedzy-innowacji-technologii-i-komercjalizacji-wynikow-br-w-przedsiebiorstwach-oraz-rozwoj-dzialalnosci-br-w-przedsiebiorstwach.html#_0h3a1f
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
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 Harmonogram na stronie internetowej jest dostępny jedynie z komputerów w sieci PW. 
Dostęp do niego można mieć także 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 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. EURAXESS - granty i stypendia marzec 2019 r. 
 
Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla doktorantów 
i pracowników naukowych (marzec 2019 r.). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu EURAXESS. 
 

Szkolenia 

 
1. Szkolenie COP PW „Realizacja projektów finansowanych z funduszy strukturalnych 
w partnerstwie (m.in. zasady zawierania umów partnerstwa/konsorcjum) ‒ zmiana terminu 
 
COP PW informuje, że nastąpiła zmiana terminu szkolenia „Realizacja projektów finansowanych 
z funduszy strukturalnych w partnerstwie (m.in. zasady zawierania umów partnerstwa /konsorcjum)” 
z 5 marca na 19 marca 2019 r. Poniżej znajdą Państwo szczegóły dotyczące szkolenia. 
 
Prowadzący wykład: Witold Chmarzyński (radca prawny) i pracownicy Centrum Obsługi Projektów PW. 
Termin: 19 marca 2019 r., godz. 11:00–16:30. 
Miejsce: sala 4.05, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4. 
Agenda: Realizacja projektów finansowanych z funduszy strukturalnych w partnerstwie (m.in. zasady 
zawierania umów partnerstwa /konsorcjum) w ramach:  

 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC),  

 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), 

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM), 

 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) - projekty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 
(FNP) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). 

Zgłoszenie: formularz rejestracyjny dostępny na stronie COP PW. 

https://docs.pw.edu.pl/cop/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx
https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
https://www.cop.pw.edu.pl/Projekt-NERW-PW/Rekrutacja-na-szkolenia/COP-PW-zaprasza-na-szkolenie-Realizacja-projektow-finansowanych-z-funduszy-strukturalnych-w-partnerstwie-m.in.-zasady-zawierania-umow-partnerstwa-konsorcjum
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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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2019-03-08 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Zasady wykorzystywania systemu 
teleinformatycznego oraz możliwości 
pozyskania dofinansowania z Funduszy 
Europejskich na Mazowszu w roku 2019 
(Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego) 

2019-03-11 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
i Polska Izba Przemysłu Chemicznego 

Ty także prowadzisz projekt B+R - 
wsparcie NCBR ze środków PO IR dla 
każdego przedsiębiorcy i jednostki 
naukowej 

2019-03-11 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

EFS – Prawa i obowiązki Beneficjenta 
wynikające z umowy o dofinansowanie 
oraz rozliczanie projektu w systemie 
SL2014 – RPO WM 2014-2020 

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

2019-03-13 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Rodzaje wniosków o płatność w systemie 
SL 2014. Możliwość pozyskania 
dofinansowania z Funduszy europejskich 
na Mazowszu w roku 2019  

2019-03-15 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Ochrona danych osobowych w 
kontekście realizacji projektów 
współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz obowiązki 
Beneficjenta związane z systemem 
SL2014 w ramach Regionalnego 
Programu Województwa Mazowieckiego 
2014-2020 

2019-04-04 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Dzień z Horyzontem 2020 – dzień 
informacyjny  
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