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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. NCBR ogłosiło III konkurs w ramach programu CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo  
i e-Tożsamość 

2. NCBR ogłosiło IV konkurs w ramach programu Tango 
3. Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-

2020: Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: 
Projekty badawczo-rozwojowe (dla projektów posiadających certyfikat Seal of Excellence), 
nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-097/19 

 
Komunikaty  

1. EURAXESS - granty i stypendia sierpień 2019 r. 
2. PO PC 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł 

administracyjnych i zasobów nauki” – ocena wniosków I rundy i nabór wniosków w III 
rundzie 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. NCBR ogłosiło III konkurs w ramach programu CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo  
i e-Tożsamość 
 
Cel: Podniesienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez zwiększenie dostępności rozwiązań 
sprzętowo-programistycznych. 
Tematyka: Cyberbezpieczeństwo. Projekt musi obejmować zarówno fazę badawczą (badania 
przemysłowe i prace rozwojowe), jak i fazę przygotowań do wdrożenia. 
Wnioskodawcy: Konsorcjum naukowe składające się z co najmniej 2 jednostek naukowych albo z co 
najmniej 1 jednostki naukowej i co najmniej 1 przedsiębiorcy. 
Dofinansowanie: Całkowite koszty kwalifikowane projektu nie mogą być niższe niż 3 mln zł, natomiast 
maksymalna kwota dofinansowania realizacji projektu nie może być wyższa od 20 mln zł. 
Okres trwania projektu: do 36 m-cy, przy czym realizacja fazy przygotowań do wdrożenia nie może 
trwać dłużej niż 18 m-cy. 
Termin składania wniosków: od 23 sierpnia do 7 października 2019 r., godz. 16:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Nabór wniosków prowadzony w elektronicznym systemie OSF. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
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 
 
 

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/iii-konkurs-w-ramach-programu-cybersecident-cyberbezpieczenstwo-i-e-tozsamosc-57033/
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Justyna Wojciechowska  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. NCBR ogłosiło IV konkurs w ramach programu Tango 
 
Cel: Określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych oraz wzrost 
zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. 
Konkurs nie ma ograniczenia tematycznego. 
Tematyka: Wszystkie dziedziny nauk. 
Wnioskodawcy: Jednostki naukowe, konsorcjum naukowe.  
Dofinansowanie: O dofinansowanie można aplikować w ramach 3 różnych ścieżek, w zależności od 
stopnia zaawansowania badań w projekcie bazowym. 
Ścieżka A 

1. Projekty mające na celu zweryfikowanie potencjału aplikacyjnego uzyskanych wyników badań 
podstawowych i znalezienie partnera przemysłowego do dalszej realizacji projektu. 

2. Finansowanie obejmuje prace koncepcyjne i prace badawczo-rozwojowe. 
3. Wnioskodawcą mogą być wyłącznie jednostki naukowe. 
4. Maksymalna kwota dofinansowania – 250 tys. zł., w tym max. 150 tys. zł na prace badawczo-

rozwojowe. 
Ścieżka B 

1. Ścieżka B skierowana jest do wnioskodawców, którzy zakończyli realizację projektu TANGO 1 
lub TANGO 2 po fazie koncepcyjnej (Faza K) ze względu na brak pozyskania partnera 
przemysłowego. O finansowanie mogą ubiegać się również wnioskodawcy, którzy uzyskali 
dofinansowanie w ramach projektu TANGO 3 lub TANGO 4 (Ścieżka A). 

2. Finansowanie obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe, które stanowią kontynuację 
projektu zrealizowanego wcześniej w ramach TANGO. 

3. Wnioskodawcą mogą być wyłącznie konsorcja składające się z jednostek naukowych 
i przedsiębiorców. Liderem projektu może być wyłącznie jednostka naukowa. 

4. Maksymalna kwota dofinansowania – 3 mln zł. 
Ścieżka C 

1. Ścieżka C skierowana jest do jednostek naukowych, które nie realizowały projektu w ramach 
poprzednich edycji TANGO, ale nawiązały już współpracę z przedsiębiorcami. 

2. Finansowanie obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz prace koncepcyjne. 
3. Wnioskodawcą mogą być wyłącznie konsorcja składające się z jednostek naukowych 

i przedsiębiorców. Liderem projektu może być wyłącznie jednostka naukowa. 
4. Maksymalna kwota dofinansowania – 3 mln zł, w tym max. 100 tys. zł na prace koncepcyjne. 

Okres trwania projektu: 3-36 m-cy, w zależności od ścieżki. 
Termin składania wniosków: Nabór prowadzony w trybie ciągłym z podziałem na rundy, 
do 30 czerwca 2020 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Nabór wniosków prowadzony w elektronicznym systemie OSF. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
 
 
 

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-na-temat-konkursu-tango-4-57063/
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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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-
2020: Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: Projekty 
badawczo-rozwojowe (dla projektów posiadających certyfikat Seal of Excellence), 
nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-097/19 
 
Cel: Dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych posiadających certyfikat Seal of Excellence. 
Tematyka: Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace 
rozwojowe; elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe, które stanowią nie więcej niż 
20% kosztów kwalifikowalnych projektu.  
Wnioskodawcy: Mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa, których projekty: 

 zostały ocenione pozytywnie przez Komisję Europejską w ramach SME Instrument (faza II) 
i z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania, 

 posiadają certyfikat Seal of Excellence przyznany po 1 stycznia 2016 r., 

 nie otrzymały dofinansowania publicznego. 
Partnerstwo/Podwykonawstwo: W projekcie możliwe jest powierzenie realizacji części 
merytorycznych prac projektu podwykonawcom - jednostce naukowej. Zlecenie podwykonawstwa 
powinno zakończyć się realizacją/wykonaniem konkretnego zadania. 
Dofinansowanie: Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych 
projektu. 
Okres trwania projektu: nie może przekroczyć 31 października 2022 r. 
Termin składania wniosków: od 30 sierpnia do 29 listopada 2019 r., godz. 15:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy 
przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO 
WM www.funduszedlamazowsza.eu. 
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. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są w Serwisie RPO WM. 
 
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 
 
 
 

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-projekty-badawczo-rozwojowe-dla-projektow-posiadajacych-certyfikat-seal-of-excellence-rpma-01-02-00-ip-01-14-097-19/
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Komunikaty 

 
1. EURAXESS - granty i stypendia sierpień 2019 r. 
 

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla doktorantów 
2i pracowników naukowych (sierpień 2019 r.). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu EURAXESS. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

2. PO PC 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych 

i zasobów nauki” – ocena wniosków I rundy i nabór wniosków w III rundzie  

 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa poinformowała, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę 
formalną złożonych projektów w ramach I rundy konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 
ogłoszonego dla poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł 
administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). 
W ramach I rundy wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie. Wnioski spełniły kryteria formalne i zostały 
przekazane do oceny merytorycznej. Wnioskodawcy to Politechnika Wrocławska i Akademia 
Pomorska w Słupsku.  

Termin zakończenia III tury w konkursie w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie 
informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe 
udostępnienie zasobów nauki) upływa 15 października 2019 r. Wnioskodawca musi uzyskać 
pozytywną opinię wydaną przez KRMC. Zgodnie z § 15a Zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 12 kwietnia 2016 r. (t.j. M.P. z 2018 r. poz. 705) Komitet wydaje opinię o projekcie 
informatycznym w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o zaopiniowanie projektu 
informatycznego w rozumieniu § 8 ust. 1 wyżej wymienionego Zarządzenia. W związku z tym 
w harmonogramie prac nad projektem należy uwzględnić czas niezbędny na uzyskanie pozytywnej 
opinii KRMC. Opis założeń projektu informatycznego, do którego wydano pozytywną opinię KRMC 
do ostatniego dnia trwania rundy jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. 
Projekt nieposiadający opinii KRMC nie zostanie przekazany do oceny formalnej i merytorycznej.  

Jednocześnie, zgodnie z informacjami ujętymi w dokumentacji, należy zwrócić uwagę na 
procedurę wyboru partnera. Podmiot o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm., zwanej dalej ustawą PZP), 
inicjujący projekt partnerski, dokonuje wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione 
w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a tej ustawy, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania. 
Podmiot ten, dokonując wyboru, jest obowiązany w szczególności do:  
• ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co 

najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów;  
• uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami 

partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, 
doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze;  

• podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach 
wybranych do pełnienia funkcji partnera.  
Należy również pamiętać, że wybór partnerów jest dokonywany przed złożeniem wniosku 

o dofinansowanie projektu partnerskiego. 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
https://cppc.gov.pl/aktualnosci/1532-zakonczenie-oceny-formalnej-wnioskow-w-ramach-poddzialania-2-3-1-popc-11-nabor
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Szczegółowe informacje dostępne są na stronie CPPC. 
 
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 

2019-08-13 Narodowe Centrum Nauki IdeaLab – czat informacyjny  

2018-08-14 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Szkolenie w formie warsztatów i analiz 
(EFRR) – zamykanie projektów w praktyce 
(końcowe rozliczanie projektu, kontrola, 
monitorowanie trwałości projektu) w 
ramach RPO WM 2014-2020 

2019-08-22 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Warsztaty z pisania wniosków na ERC 
Starting Grant  

2019-08-27 Eurostars Webinarium dot. 12. konkursu Eurostars-2  

2019-08-28 Regionalny Punkt Kontaktowy 
Centrum Programów Badawczych 
UE 

Zostań Ekspertem Komisji Europejskiej  

2019-09-26 NUCL-EU 2020 Webinarium poświęcone ochronie danych 
osobowych i aspektom etycznym w 
projektach Programu Euratom i Horyzont 
2020 

2019-10-08 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Dzień z Horyzontem 2020 

2019-10-09 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Horizon 2020 for the Circular Economy 
and Transforming Industry - spotkanie 
brokerskie 

2019-10-16 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Raportowanie i audyt w projektach 
Horyzont 2020 

2019-11-13- 
2019-11-14 

Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Międzynarodowy Dzień Informacyjny i 
spotkania brokerskie w obszarze 
Przestrzeń kosmiczna 

 

https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-3-cyfrowa-dostepnosc-i-uzytecznosc-informacji-sektora-publicznego/nabor-wnioskow-2-3-1-nauka-11-nabor
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-08-05-idealab-warsztaty
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-formie-warsztatow-i-analiz-efrr-zamykanie-projektow-w-praktyce-koncowe-rozliczanie-projektu-kontrola-monitorowanie-trwalosci-projektu-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-5/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-formie-warsztatow-i-analiz-efrr-zamykanie-projektow-w-praktyce-koncowe-rozliczanie-projektu-kontrola-monitorowanie-trwalosci-projektu-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-5/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-formie-warsztatow-i-analiz-efrr-zamykanie-projektow-w-praktyce-koncowe-rozliczanie-projektu-kontrola-monitorowanie-trwalosci-projektu-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-5/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-formie-warsztatow-i-analiz-efrr-zamykanie-projektow-w-praktyce-koncowe-rozliczanie-projektu-kontrola-monitorowanie-trwalosci-projektu-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-5/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-formie-warsztatow-i-analiz-efrr-zamykanie-projektow-w-praktyce-koncowe-rozliczanie-projektu-kontrola-monitorowanie-trwalosci-projektu-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-5/
http://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-z-pisania-wnioskow-na-erc-starting-grant
http://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-z-pisania-wnioskow-na-erc-starting-grant
https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=30327&L=0%23a6_u1%23a54_u2%23a54_u2%23a69_u1_p4&tx_news_pi1%5Bnews%5D=57267&cHash=154158666362e12192d3e08cc9a2061d
http://rpk-centrum.uw.edu.pl/2019/07/30/zostan-ekspertem-ke-2019/
http://www.nucleu2020.eu/index.php/event/webinar-on-gdpr-in-horizon-2020/
http://www.nucleu2020.eu/index.php/event/webinar-on-gdpr-in-horizon-2020/
http://www.nucleu2020.eu/index.php/event/webinar-on-gdpr-in-horizon-2020/
http://www.nucleu2020.eu/index.php/event/webinar-on-gdpr-in-horizon-2020/
https://www.kpk.gov.pl/?p=48594&znewsletter=19czerwca2019
https://www.kpk.gov.pl/?p=48594&znewsletter=19czerwca2019
https://www.kpk.gov.pl/?p=48594&znewsletter=19czerwca2019
https://www.kpk.gov.pl/?p=48594&znewsletter=19czerwca2019
http://www.kpk.gov.pl/?event=raportowanie-i-audyt-w-projektach-horyzont-2020
http://www.kpk.gov.pl/?event=raportowanie-i-audyt-w-projektach-horyzont-2020
http://www.kpk.gov.pl/?event=miedzynarodowy-dzien-informacyjny-i-spotkania-brokerskie-w-obszarze-przestrzen-kosmiczna-13-14-listopada-2019-warszawa
http://www.kpk.gov.pl/?event=miedzynarodowy-dzien-informacyjny-i-spotkania-brokerskie-w-obszarze-przestrzen-kosmiczna-13-14-listopada-2019-warszawa
http://www.kpk.gov.pl/?event=miedzynarodowy-dzien-informacyjny-i-spotkania-brokerskie-w-obszarze-przestrzen-kosmiczna-13-14-listopada-2019-warszawa

