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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. NCBR ogłosiło II konkurs w ramach programu ERA-NET Co-Fund SusCrop - ERA-NET on 
Sustainable Crop Production 

2. Konkurs 4/4.2/2020 dla projektów wpisanych na Polską Mapę Drogową Infrastruktury 
Badawczej w ramach działania 4.2 POIR, alokacja dla regionów słabiej rozwiniętych 

 
Komunikaty 

1. Obowiązek przechowywania dokumentacji projektów dofinansowanych z programu 
regionalnego na lata 2007-2013 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. NCBR ogłosiło II konkurs w ramach programu ERA-NET Co-Fund SusCrop - ERA-NET on Sustainable 
Crop Production 
 
Cel: Finansowanie badań obejmujących zagadnienia dotyczące zrównoważonej produkcji roślinnej 
i rolnictwa. 
Tematyka: Powinna dotyczyć co najmniej jednego z poniższych tematów: 

1. Enhancement of new and/or predictive breeding technologies and the development of new 
genotypes leading to new phenotypes towards the release of improved crop varieties that are 
capable to adapt to future changes in environmental and climatic conditions. Projects could 
also target improvement of variety selection processes to support agroecological practices. 

2. Development and exploitation of integrated pest and crop management methods and 
practices. This includes, for example, basic and translational research leading to practical on-
farm applications and/or the development of novel detection systems for integrated pest and 
crop management. 

3. Improvement of resource-use efficiency of cropping systems by agroecological approaches to 
increase the efficiency of nutrient, water and energy utilisation. This could include the use of 
improved crops. 

4. Investigations on agricultural crops as part of an ecosystem. Studies must have a clear focus 
on interactions between plants and other organisms leading to practices that support more 
sustainable agriculture. 

Wnioskodawcy: Jednostki naukowe, konsorcjum naukowe, przedsiębiorcy. 
Dofinansowanie: Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych 
w konkursie wynosi 600 tys. euro. Maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 
200 tys. euro. 
Okres trwania projektu: do 36 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 9 kwietnia 2020 r., godz. 13:00 (wnioski wstępne); do 10 września 
2020 r., godz. 13:00 (wnioski pełne). Orientacyjna data naboru wniosków krajowych IV kwartał 2020 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez 
system elektroniczny dostępny na stronie: https://www.submission.suscrop.eu/. 

https://www.submission.suscrop.eu/
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Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR i sieci SusCrop ERA-NET. 
 
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: 
Olga Sobczyk 
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 58 19, email: olga.sobczyk@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Konkurs 4/4.2/2020 dla projektów wpisanych na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej 
w ramach działania 4.2 PO IR, alokacja dla regionów słabiej rozwiniętych 
 
Cel: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki poprzez wsparcie wybranych 
projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, znajdujących się na Polskiej Mapie 
Infrastruktury Badawczej (PMIB) oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla 
przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów. 
Tematyka: Dofinansowanie otrzymają wyłącznie projekty wpisane na Polska Mapę Infrastruktury 
Badawczej, realizowane w regionach słabiej rozwiniętych (miejsce realizacji projektu poza 
województwem mazowieckim musi być wskazane we wniosku o dofinansowanie osobno dla każdego 
konsorcjanta). 
Wnioskodawcy: zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
1. instytuty naukowe PAN,  
2. instytuty badawcze, 
3. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
4. Centrum Łukasiewicz,  
5. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, 
6. publiczne uczelnie akademickie,  
7. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące 

organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 
rozporządzenia 651/2014, 

8. spółki kapitałowe, 
9. konsorcjum, składające się z podmiotów, o których mowa w pkt 1-8. W skład konsorcjum może 

wchodzić również przedsiębiorca, wnoszący wkład do projektu. 
Partnerstwo/Podwykonawstwo: Konsorcjum, działające na podstawie podpisanej umowy 
konsorcjum, zawierającej elementy z opublikowanego na stronie OPI PIB Zakresu minimalnego 
umowy konsorcjum. 
Dofinansowanie: Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych 
w konkursie wynosi 500 mln zł.  

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-ii-konkursie-programu-era-net-co-fund-suscrop-era-net-on-sustainable-cr/
https://www.suscrop.eu/
http://dl.opi.org.pl/9714/63b8b0/11%20Zakres%20minimalny%20umowy%20konsorcjum.pdf
http://dl.opi.org.pl/9714/63b8b0/11%20Zakres%20minimalny%20umowy%20konsorcjum.pdf
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Dopuszcza się możliwość złożenia projektu obejmującego realizację działań w województwie 
mazowieckim, jednakże wydatki związane z częścią projektu zlokalizowaną w województwie 
mazowieckim stanowią koszty niekwalifikowalne i nie podlegają dofinansowaniu. 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 5 mln zł. Całkowita wartość 
kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln zł. 

Maksymalna wartość dofinansowania części gospodarczej w ramach pomocy publicznej 
(pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą) nie może przekroczyć 20 mln euro na dzień 
przyznania pomocy. Część projektu przeznaczona do wykorzystania gospodarczego i tym samym 
objęta pomocą publiczną i pomocą de minimis jest nie mniejsza niż 30% wartości kosztów 
kwalifikowalnych w projekcie. Działalność gospodarcza i niegospodarcza są wyodrębnione księgowo. 

Udział wkładu własnego wnioskodawcy (pochodzącego z własnej działalności gospodarczej 
wnioskodawcy lub środków prywatnych pochodzących od przedsiębiorstw, kredytów komercyjnych 
etc.) w części gospodarczej projektu objętej pomocą publiczną i pomocą de minimis wynosi minimum 
50% wartości kosztów kwalifikowalnych tej części projektu. 

Minimum 2,5% kosztów kwalifikowalnych projektu musi zostać wniesione do projektu 
w formie wkładu własnego w formie pieniężnej przez podmioty wymienione w pkt 1–8 powyżej. 
Wniesienie wkładu własnego przez przedsiębiorcę nie jest obligatoryjne. Projekty, w których 
przedsiębiorca/przedsiębiorcy wniosą wkład, będą premiowane. 
Okres trwania projektu: Realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji PO IR, 
tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r. 
Termin składania wniosków: od 5 marca do 5 maja 2020 r.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wypełniony wniosek o dofinansowanie zgodny ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu należy złożyć w wersji elektronicznej na nośniku 
elektronicznym w postaci płyty CD/DVD. Dodatkowo: 
1. wypełniony i podpisany wzór wniosku o dofinansowanie stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu 

Konkursu; 
2. agendę badawczą w oparciu o finansowaną w projekcie infrastrukturę badawczą B+R stanowiącą 

załącznik do wniosku o dofinansowanie; 
3. studium wykonalności (bez załączników) stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie 

należy złożyć również w podpisanej przez upoważnioną osobę wersji papierowej. Dokumenty 
składane w wersji papierowej powinny zostać trwale zszyte. Miejsce składania dokumentów: 

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy 
Al. Niepodległości 188b 
00-608 Warszawa 
Kancelaria, parter budynku 

 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie OPI PIB. 
 
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 
 
 
 
 
 
 

http://www.poir.opi.org.pl/Dokumentacja-aplikacyjna-konkurs-nr-4.html
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Komunikaty 

 
1. Obowiązek przechowywania dokumentacji projektów dofinansowanych z programu 
regionalnego na lata 2007-2013 
 
Beneficjenci, którzy zrealizowali/zakończyli projekt z Regionalnego Projektu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (program oficjalnie zamknięto 5 marca 2019 r.), 
mają obowiązek przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu do dnia 5 marca 
2022 r. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są w Serwisie regionalnego Programu Województwa 
Mazowieckiego. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Elżbieta Śmietanka 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 59 26, email: elzbieta.smietanka@pw.edu.pl 
 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

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  

2020-03-03 Ministerstwo Klimatu Konferencja inaugurująca Program 
Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w 
ramach III edycji Funduszy Norweskich i 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
w Polsce 

2020-03-04 Komisja Europejska Webinarium IMI2 – Call 21: Rozwój 
terapii i diagnostyki zapobiegającej 
zakażeniom koronawirusowym  

2020-03-05 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów 
Badawczych UE 

Konstelacja dla innowacji. Model 
biznesowy dla twojej innowacji – 
praktyczne warsztaty  

2020-03-18- 
2020-03-20 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – 
Operator Programu Edukacja 
realizowanego w ramach Mechanizmu 

Seminarium bilateralne nt. tworzenia 
innowacyjnych koncepcji oraz 
nawiązywania partnerstw pomiędzy 
instytucjami z Polski i z Państw-

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/przypominamy-o-obowiazku-przechowywania-dokumentacji-projektow-dofinansowanych-z-programu-regionalnego-na-lata-2007-2013/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/przypominamy-o-obowiazku-przechowywania-dokumentacji-projektow-dofinansowanych-z-programu-regionalnego-na-lata-2007-2013/
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/
http://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/zaproszenie-na-konferencje-inaugurujaca-program-srodowisko-energia-i-zmiany-klimatu/
http://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/zaproszenie-na-konferencje-inaugurujaca-program-srodowisko-energia-i-zmiany-klimatu/
http://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/zaproszenie-na-konferencje-inaugurujaca-program-srodowisko-energia-i-zmiany-klimatu/
http://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/zaproszenie-na-konferencje-inaugurujaca-program-srodowisko-energia-i-zmiany-klimatu/
http://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/zaproszenie-na-konferencje-inaugurujaca-program-srodowisko-energia-i-zmiany-klimatu/
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/webinarium-imi-rozwoj-terapii-i-diagnostyki-zapobiegajacej-zakazeniom-koronawirusowym?znewsletter=26lutego2020
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/webinarium-imi-rozwoj-terapii-i-diagnostyki-zapobiegajacej-zakazeniom-koronawirusowym?znewsletter=26lutego2020
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/webinarium-imi-rozwoj-terapii-i-diagnostyki-zapobiegajacej-zakazeniom-koronawirusowym?znewsletter=26lutego2020
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/konstelacja-dla-innowacji-model-biznesowy-dla-twojej-innowacji-praktyczne-warsztaty
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/konstelacja-dla-innowacji-model-biznesowy-dla-twojej-innowacji-praktyczne-warsztaty
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/konstelacja-dla-innowacji-model-biznesowy-dla-twojej-innowacji-praktyczne-warsztaty
https://education.org.pl/wydarzenie/seminarium-bilateralne-edycja-ii/
https://education.org.pl/wydarzenie/seminarium-bilateralne-edycja-ii/
https://education.org.pl/wydarzenie/seminarium-bilateralne-edycja-ii/
https://education.org.pl/wydarzenie/seminarium-bilateralne-edycja-ii/


  

 

5 

 2020-02-26 
 
 

Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego na lata 2014-2021 

Darczyńców, które przełożą się na 
wspólne opracowanie projektów w 
Programie Edukacja finansowanego ze 
środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
na lata 2014-2021 

2020-03-24 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Spotkanie informacyjne NCBR (oferta w 
ramach PO IR, ze szczególnym 
uwzględnieniem konkursu “Szybka 
Ścieżka”, „Seal of Excellence” i 
„Projekty Aplikacyjne”, zasady 
aplikowania w konkursie m.in.: TANGO, 
GOSPOSTRATEG i INFOSTRATEG)  

2020-03-25 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów 
Badawczych UE 

Dzień z Horyzontem 2020 

2020-04-16- 
2020-04-17 

Międzynarodowy Instytut Biologii 
Molekularnej i Komórkowej 

Międzynarodowa konferencja dla 
młodych naukowców w dziedzinie 
biologii molekularnej i komórkowej  

 
  

email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 

https://education.org.pl/wydarzenie/seminarium-bilateralne-edycja-ii/
https://education.org.pl/wydarzenie/seminarium-bilateralne-edycja-ii/
https://education.org.pl/wydarzenie/seminarium-bilateralne-edycja-ii/
https://education.org.pl/wydarzenie/seminarium-bilateralne-edycja-ii/
https://education.org.pl/wydarzenie/seminarium-bilateralne-edycja-ii/
https://education.org.pl/wydarzenie/seminarium-bilateralne-edycja-ii/
https://www.ncbrdlafirm.pl/24-marca-2020-warszawa/
https://www.ncbrdlafirm.pl/24-marca-2020-warszawa/
https://www.ncbrdlafirm.pl/24-marca-2020-warszawa/
https://www.ncbrdlafirm.pl/24-marca-2020-warszawa/
https://www.ncbrdlafirm.pl/24-marca-2020-warszawa/
https://www.ncbrdlafirm.pl/24-marca-2020-warszawa/
https://www.ncbrdlafirm.pl/24-marca-2020-warszawa/
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/iii-dzien-z-horyzontem-2020?znewsletter=20lutego2020
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

