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Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Nabór w kolejnym konkursie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Konkurs 
2/1.1.1/2020 - SEAL OF EXCELLENCE, dla regionów słabiej rozwiniętych 
 
Cel: Podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R 
w prowadzonej działalności gospodarczej. 
Tematyka: Projekty, które spełniają jednocześnie następujące warunki: 

1. obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne 
prace rozwojowe; 

2. były złożony do SME Instrument (faza II) w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed datą złożenia 
wniosku o dofinansowanie do NCBR;  

3. otrzymały certyfikat Seal of Excellence. 
Wnioskodawcy: MŚP, realizujące projekty poza województwem mazowieckim. 
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: Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw na realizację poszczególnych kategorii 
prac w ramach projektu (intensywność pomocy publicznej) wynika z rozporządzenia 651/2014 oraz 
rozporządzenia MNiSW. 
Okres trwania projektu: Realizacja projektu nie może trwać dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. 
Termin składania wniosków: od 14 lutego do 30 września 2020 r., godz. 16:00. Konkurs jest 
podzielony na rundy: 

1. 14 lutego – 31 marca 2020 r.,  
2. 1 kwietnia – 30 kwietnia 2020 r.,  
3. 1 maja – 31 maja 2020, 
4. 1 czerwca – 30 czerwca 2020r.,  
5. 1 lipca – 31 lipca 2020 r.; 
6. 1 sierpnia – 31 sierpnia 2020 r.; 
7. 1 września – 30 września 2020 r., do godziny 16:00. 
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Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek należy złożyć wyłącznie za pomocą systemu 
informatycznego NCBR. 

Dokumentację związaną z procesem zgłaszania się jednostek PW 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 na stronie NCBR. 
 
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 
 
 

Komunikaty 

 
1. Harmonogram konkursów na rok 2020 (stan na 4.02.2020) 
 
Na stronie internetowej COP PW, w zakładce Szkolenia/Materiały, a także w witrynie SharePoint 
Centrum zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2020 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. 

 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 informacje i dokumenty niedostępne 
w publicznych źródłach, np. na stronie internetowej www.cop.pw.edu.pl, a które ułatwiają 
przygotowanie i składanie wniosków w konkursach na projekty badawcze oraz realizację projektów 
na uczelni. Znajdą w niej Państwo, m.in. korespondencję z instytucjami ogłaszającymi konkursy, pisma 
rozstrzygające wątpliwe kwestie dotyczące na przykład wynagrodzeń czy VAT-u, najważniejsze 
ustalenia dotyczące projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, NCN, NCBR, Horyzontu 
2020, 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.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/2-1-1-1-2020/
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
http://www.cop.pw.edu.pl/
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2. Aktualizacja Krajowych Inteligentnych Specjalizacji 
 
Ministerstwo Rozwoju opublikowało zaktualizowany dokument Krajowych Inteligentnych 
Specjalizacji. Nowe KIS obowiązują od 1 stycznia 2020 r.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju. 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
  

Data Organizator Temat 

2020-02-06 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Konstelacja dla innowacji. Zdefiniuj swoją 
innowację – praktyczne warsztat  

2020-02-06 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Europejska Agencja 
Kosmiczna (ESA) 

Dzień Informacyjny Europejskiej Agencji 
Kosmicznej 

2020-02-06 Polskie Forum Akademicko-
Gospodarcze 

Uczelnie i przedsiębiorstwa na rzecz 
stabilnego rozwoju kraju 

2020-02-13 Biuro ds. Doskonałości Naukowej 
PAN 

Wniosek do ERC krok po kroku - warsztaty 

2020-02-24 Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju 

Spotkanie informacyjne ws. konkursu 
„Szybka ścieżka” - 1.1.1 „Badania 
przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa” 

2020-02-25 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Warsztaty: co trzeba wiedzieć, żeby 
prawidłowo skalkulować budżet, 
zrealizować i rozliczyć projekt H2020  

2020-03-02 Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju 

Spotkanie informacyjne ws. konkursu 
4/4.1.1/2019 PO IR, „Strategiczne 
programy badawcze dla gospodarki” 
Wspólne Przedsięwzięcie INGA  

2020-03-25 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Dzień z Horyzontem 2020 

2020-04-16-
17 

Międzynarodowy Instytut Biologii 
Molekularnej i Komórkowej 

Międzynarodowa konferencja dla młodych 
naukowców w dziedzinie biologii 
molekularnej i komórkowej  

 
 

email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/krajowe-inteligentne-specjalizacje
https://www.kpk.gov.pl/?event=konstelacja-dla-innowacji-cykl-warsztatow-zdefiniuj-swoja-innowacje-praktyczne-warsztaty&znewsletter=5lutego2020
https://www.kpk.gov.pl/?event=konstelacja-dla-innowacji-cykl-warsztatow-zdefiniuj-swoja-innowacje-praktyczne-warsztaty&znewsletter=5lutego2020
https://www.gov.pl/web/nauka/dzien-informacyjny-europejskiej-agencji-kosmicznej-w-mnisw
https://www.gov.pl/web/nauka/dzien-informacyjny-europejskiej-agencji-kosmicznej-w-mnisw
https://www.kpk.gov.pl/?p=50992&znewsletter=22stycznia2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=50992&znewsletter=22stycznia2020
https://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-wniosek-do-erc-krok-po-kroku&znewsletter=22stycznia2020
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ogloszonego-konkursu-szybkiej-sciezki-w-poddzialaniu-111-badan/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ogloszonego-konkursu-szybkiej-sciezki-w-poddzialaniu-111-badan/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ogloszonego-konkursu-szybkiej-sciezki-w-poddzialaniu-111-badan/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ogloszonego-konkursu-szybkiej-sciezki-w-poddzialaniu-111-badan/
https://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-26&znewsletter=5lutego2020
https://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-26&znewsletter=5lutego2020
https://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-26&znewsletter=5lutego2020
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ogloszonego-konkursu-44112019-w-ramach-programu-operacyjnego-i/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ogloszonego-konkursu-44112019-w-ramach-programu-operacyjnego-i/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ogloszonego-konkursu-44112019-w-ramach-programu-operacyjnego-i/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ogloszonego-konkursu-44112019-w-ramach-programu-operacyjnego-i/
https://www.kpk.gov.pl/?p=51110&znewsletter=5lutego2020
https://www.iimcb.gov.pl/pl/aktualnosci/aktualne-informacje/1061-miedzynarodowa-konferencja-dla-mlodych-naukowcow-w-dziedzinie-biologii-molekularnej-i-komorkowej
https://www.iimcb.gov.pl/pl/aktualnosci/aktualne-informacje/1061-miedzynarodowa-konferencja-dla-mlodych-naukowcow-w-dziedzinie-biologii-molekularnej-i-komorkowej
https://www.iimcb.gov.pl/pl/aktualnosci/aktualne-informacje/1061-miedzynarodowa-konferencja-dla-mlodych-naukowcow-w-dziedzinie-biologii-molekularnej-i-komorkowej
https://cop.pw.edu.pl/rss
https://cop.pw.edu.pl/rss

