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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Nabór w ramach PO IR - konkurs 3/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka dla Mazowsza 
2. NCN ogłosiło konkurs POLS finansowany z funduszy norweskich 
3. NCBR uruchomiło kolejną edycję konkursu M-ERA.NET 2 2020 

 
Komunikaty 

1. Organizacja pracy COP PW w związku z epidemią koronawirusa 
2. Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach programu Horyzont 2020 
3. Zastosowanie klauzuli „force majeure” w projektach H2020 w związku z pandemią 

koronawirusa 
4. Komunikat o przedłużeniu naboru wniosków dla konkursu RPMA.01.01.00-IP.01-14-099/19 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Konkursy 

 
1. Nabór w ramach PO IR - konkurs 3/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka dla Mazowsza 
 
Cel: Podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R 
w prowadzonej działalności gospodarczej. 
Tematyka:  

• projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe;  

• w przypadku projektu realizowanego samodzielnie Wnioskodawca musi realizować projekt 
na terenie Mazowsza, a w przypadku konsorcjum przynajmniej jeden z konsorcjantów musi 
realizować projekt na Mazowszu; 

• prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu; 

• limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych: 
- dla przedsiębiorstwa: 50%–60% kosztów kwalifikowalnych, 
- dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych. 

Wnioskodawcy:  

• przedsiębiorstwa,  

• konsorcja przedsiębiorstw,  

• konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z max. 3 podmiotów, w tym 
min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej).  

Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.  
Partnerstwo/Podwykonawstwo: Wnioskodawca może w projekcie powierzyć realizację części prac 
B+R podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może 
przekroczyć: 

• 60% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 
rozwojowych ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorstwo, które samodzielnie realizuje 
projekt; 

• 50% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 
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rozwojowych ponoszonych w projekcie przez dane przedsiębiorstwo, gdy projekt jest 
realizowany w ramach konsorcjum;  

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

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

Dofinansowanie:  

• dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 
rozwojowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, gdy jednostki realizują projekt 
w ramach swojej działalności niegospodarczej. Jednostki naukowe nie mogą ubiegać się 
o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych; 

• dla przedsiębiorstw na realizację poszczególnych kategorii prac w ramach projektu 
(intensywność pomocy publicznej) wynikająca z rozporządzenia 651/2014 oraz 
rozporządzenia MNiSW. 

Budżet - 500 mln zł, w tym: 

• 220 mln zł alokacji dla województwa mazowieckiego, 

• 280 mln zł alokacji dla pozostałych województw. 
Okres trwania projektu: do 30 czerwca 2023 r. 
Termin składania wniosków: do 14 maja 2020 r., godz. 16:00. Konkurs nie jest podzielony na rundy. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski można składać wyłącznie w systemie 
informatycznym. 
 
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 
 
Małgorzata Szymańska  
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 64 50, email: małgorzata.szymańska@pw.edu.pl 
 
Elżbieta Śmietanka  
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 59 26, email: elżbieta.śmietanka@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. NCN ogłosiło konkurs POLS finansowany z funduszy norweskich 
 
Cel: Poszerzenie bazy wiedzy opartej na wysokiej jakości badaniach naukowych. Rezultatami 
projektu powinny być publikacje w cenionych czasopismach naukowych, internacjonalizacja polskiej 
nauki, transfer wiedzy i doświadczeń, zwiększenie potencjału polskich instytucji do aplikowania 
o międzynarodowe dofinansowanie, w tym granty ERC, zwiększenie potencjału polskich instytucji 
naukowych do przyjmowania zagranicznych badaczy. 
Tematyka: Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin związanych z badaniami podstawowymi, ze 
szczególnym uwzględnieniem badań polarnych i społecznych. Zakres tematyczny został podzielony 
na pięć dyscyplin zabranych w trzy grupy: HS (dziedziny artystyczne, humanistyczne i społeczne), 

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/3-1-1-1-2020/
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NZ (nauki przyrodnicze) i ST (nauki fizyczne i inżynieryjne). 
Wnioskodawcy:  
Wnioskodawca (Project Promoter) w konkursie POLS to:  

• organizacja prowadząca badania, zarejestrowana w Polsce, w tym uniwersytety, instytuty 
badawcze, sieci badawcze itp., 

• przedsiębiorstwo zarejestrowane w Polsce, prowadzące badania. 
Kierownik Projektu (Principal Investigator) powinien: 

• posiadać stopień doktora, 

• w ciągu ostatnich 24 m-cy nie przebywać w Polsce ani nie prowadzić swojej głównej 
działalności (studia, praca) w Polsce, 

• w ciągu ostatnich 24 m-cy nie piastować roli kierownika projektu w projektach realizowanych 
w Polsce. 

Powyższe warunki powinny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami.  
Jeden kierownik projektu może złożyć tylko jeden projekt w konkursie. 
Partnerstwo/Podwykonawstwo: Istnieje możliwość realizacji części prac, takich jak badania 
kliniczne, badania opinii, testowanie i analiza próbek itp. w formie podwykonawstwa, o ile nie jest to 
możliwe do zrealizowania na sprzęcie posiadanym przez wnioskodawcę.  
Dofinansowanie: Całkowity budżet konkursu wynosi 7 mln euro, z czego 85% pochodzi z funduszy 
norweskich, a 15% to polski wkład.  
Minimalna wartość dofinansowania projektu to 100 tys. euro, maksymalna - 200 tys. euro (wraz 
z kosztami pośrednimi).  
Rozliczenia w projekcie odbywają się w zł. Obowiązuje kurs z dnia ogłoszenia konkursu, tj. 16 marca 
2020 r.  
Wartość dofinansowania może sięgnąć 100% kosztów kwalifikowalnych projektu, a VAT może być 
kosztem kwalifikowalnym.  
Okres trwania projektu: 12-24 m-ce, z możliwością przedłużenia o dodatkowe 12 m-cy bez 
zwiększenia budżetu. Okres kwalifikowalności wydatków obowiązuje do 30 kwietnia 2024 r. 
Termin składania wniosków: do 16 czerwca 2020 r., godz. 16:00.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski można składać elektroniczne, wyłącznie w języku 
angielskim, za pomocą systemu ZSUN/OSF.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Anita Uchańska  
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 27, email: anita.uchańska@pw.edu.pl 
 
Marta Siewiera  
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 71 99, email: marta.siewiera@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. NCBR uruchomiło kolejną edycję konkursu M-ERA.NET 2 2020 
 
Cel: Finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych. 
Tematyka:  

• Modelling for materials engineering and processing, 

https://osf.opi.org.pl/app/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/pols?language=en
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• Innovative surfaces, coatings and interfaces, 

• High performance composites, 

• Functional materials, 

• New strategies for advanced material-based technologies in health applications, 

• Materials for additive manufacturing. 
Wnioskodawcy: Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy 
przedsiębiorcy oraz grupy podmiotów, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we 
współpracy z polskimi przedsiębiorcami. 
Dofinansowanie: Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych 
w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 2 mln euro. 
Okres trwania projektu: do 36 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 16 czerwca 2020 r. (wnioski wstępne). Data zamknięcia naboru 
wniosków pełnych: IV kwartał 2020 r. Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: I kwartał 2021 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez 
system elektroniczny dostępny na stronie https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2020. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR i sieci M-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 
 
 

Komunikaty 

 
1. Organizacja pracy COP PW w związku z epidemią koronawirusa 
 
Z uwagi na przyjęte środki zapobiegawcze przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) 
do 10 kwietnia 2020 r. pracownicy COP PW pracują zdalnie w godz. 9:00-14:00. Kontakt z nimi jest 
możliwy jedynie mailowo lub telefonicznie. Telefony zostały przekierowane. Lista kontaktów 
dostępna jest na stronie: www.cop.pw.edu.pl/COP/Kontakt.  

Finalne wersje dokumentów zaakceptowane wcześniej mailowo przez pracowników 
COP PW i wymagające podpisu będą przyjmowane podczas dyżurów: 

• w najbliższy piątek - 27 marca 2020 r., 

• od następnego tygodnia – w środy, 
w godz. 9:00-14:00, w pok. 5.19 (Centrum Obsługi Projektów PW, ul. Rektorska 4, budynek CZITT).  
Prosimy o nieprzynoszenie dokumentów, które nie wymagają pilnie podpisu. 

Wszelkie informacje o wydłużeniu terminów naboru wniosków, zmianach w składaniu 

https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2020
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/m-eranet-2-uruchomienie-konkursu-2020-61927/
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2020
http://www.cop.pw.edu.pl/COP/Kontakt
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wniosków i realizacji projektów zamieszczane są na bieżąco na stronie COP PW: www.cop.pw.edu.pl.  
Na wszelkie pytania postaramy się odpowiadać jak najszybciej, jednak w związku z zaistniałą 

sytuacją czas realizacji zadań może ulec wydłużeniu. Przepraszamy za wszelkie niedogodności 
i prosimy o wyrozumiałość. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach programu Horyzont 2020 
  
Ze względu na pandemię COVID-19 terminy składania wniosków do Programu Horyzont 2020, 
pierwotnie zaplanowane do 15 kwietnia br., zostały wydłużone.  

Aktualne terminy składania wniosków podano na portalu Funding and Tender Opportunities, 
przy poszczególnych konkursach.  

Termin konkursu IMI2-2020-21-01 nie został przedłużony i upływa 31 marca 2020 r. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu Funding and Tender Opportunities. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Edyta Czerwonka 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 80, email: edyta.czerwonka@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Zastosowanie klauzuli „force majeure” w projektach H2020 w związku z pandemią 
koronawirusa 
 
Komisja Europejska umieściła na Portalu Funding and Tender Opportunities wyjaśnienia w sprawie 
możliwości zastosowania klauzuli „force majeure” w związku z pandemią COVID-19. Dotyczy to m.in. 
kosztów odwołanych spotkań i konferencji. 

KE informuje, że będzie indywidualnie analizować zasadność stosowania klauzuli „force 
majeure”. Dlatego osoby realizujące projekty Programu Horyzont 2020 powinny bezzwłocznie 
informować instytucję finansującą o wszystkich przypadkach opóźnienia/niezrealizowania 
zaplanowanych zadań w związku z pandemią COVID-19. Ponadto beneficjenci są zobowiązani podjąć 
wszelkie starania (np. odwołanie rezerwacji, zwrot biletów), aby zminimalizować straty 
spowodowane siłą wyższą. 

Koszty odwołanych spotkań i konferencji mogą być wykazane w ramach projektu, o ile 
spełniają warunki określone w par. 6 umowy grantowej. Dotyczy to również dodatkowych kosztów 
spowodowanych działaniem siły wyższej (np. zorganizowanie imprezy w późniejszym terminie, 
przełożenie badań, testów). Maksymalna kwota dofinansowania przez KE wskazana w umowie 
grantowej nie może zostać zwiększona. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu Funding and Tender Opportunities. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Edyta Czerwonka 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 80, email: edyta.czerwonka@pw.edu.pl 
 

http://www.cop.pw.edu.pl/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/12944;type=1;categories=;programme=null;actions=;keyword=covid
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/12945;type=1;categories=;programme=null;actions=;keyword=covid
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4. Komunikat o przedłużeniu naboru wniosków dla konkursu RPMA.01.01.00-IP.01-14-099/19 
 
Podjęto decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu nr RPMA.01.01.00-
IP.01-14-099/19 do dnia 30 czerwca 2020 r., godz. 15.00. Przedłużenie terminu związane jest 
z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia 
epidemicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są w Serwisie Regionalnego Programu Województwa 
Mazowieckiego. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Małgorzata Szymańska  
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 64 50, email: małgorzata.szymańska@pw.edu.pl 
 
Elżbieta Śmietanka  
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 59 26, email: elżbieta.śmietanka@pw.edu.pl 

 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Data  Organizator  Temat  

2020-03-26  Access2EIC  European Innovation Council Pilot: How to 
succeed in the EIC Pathfinder and Accelerator 
2020 calls - webinarium  

2020-04-07  Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE  

Horizon 2020 Secure Societies European Info Day 
and Brokerage Event - online  

2020-04-14  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)  

2020-04-16- 
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://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/przedluzenie-terminu-naboru-wnioskow-w-ramach-konkursu-rpma-01-01-00-ip-01-14-099-19/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/przedluzenie-terminu-naboru-wnioskow-w-ramach-konkursu-rpma-01-01-00-ip-01-14-099-19/
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/webinarium-how-to-succeed-in-the-eic-pathfinder-and-accelerator-2020-calls
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/webinarium-how-to-succeed-in-the-eic-pathfinder-and-accelerator-2020-calls
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/webinarium-how-to-succeed-in-the-eic-pathfinder-and-accelerator-2020-calls
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/horizon-2020-secure-societies-european-info-day-and-brokerage-event
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/horizon-2020-secure-societies-european-info-day-and-brokerage-event
https://www.ncbrdlafirm.pl/14-kwietnia-2020-warszawa/
https://www.ncbrdlafirm.pl/14-kwietnia-2020-warszawa/
https://www.ncbrdlafirm.pl/14-kwietnia-2020-warszawa/
https://www.ncbrdlafirm.pl/14-kwietnia-2020-warszawa/
https://www.ncbrdlafirm.pl/14-kwietnia-2020-warszawa/
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

