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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. NCBR ogłosił nabór wniosków do konkursu „Rzeczy są dla Ludzi” w ramach rządowego 
programu Dostępność Plus 

2. Konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-027/20 na skalowanie innowacji społecznej: 
„Tłumacz/Adwokat społeczny – asystent osoby z ASD” 

3. Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC – nabór wniosków w ramach konkursu Advanced pilots 
towards the European supercomputers (EuroHPC-RIA) 

4. Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC – nabór wniosków w ramach konkursu Pilot on quantum 
simulator (EuroHPC-RIA) 

 
Komunikaty 

1. Zmiana terminu składania wniosków oraz dokumentacji w konkursie nr 4 w ramach Działania 
4.2 PO IR 

2. Informacja o zmianie i częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. NCBR ogłosił nabór wniosków do konkursu „Rzeczy są dla Ludzi” w ramach rządowego 
programu Dostępność Plus 
 
Cel: Dofinansowanie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości 
i zapewnienia niezależności życia osób ze szczególnymi potrzebami. 
Tematyka: Rozwiązania, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości 
i zapewnienia niezależności życia osób ze szczególnymi potrzebami (badania przemysłowe, prace 
rozwojowe, prace przedwdrożeniowe). 
Wnioskodawcy: Jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, konsorcja jednostek naukowych 
i przedsiębiorstw. 
Dofinansowanie: Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych dla projektu wynosi 3 mln zł. 
Okres trwania projektu: do 48 m-cy. 
Termin składania wniosków: od 8 czerwca do 25 września 2020 r., godz. 16:00.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za 
pośrednictwem systemu LSI. 
 
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://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-rzeczy-sa-dla-ludzi-62809/
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Justyna Wojciechowska  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-027/20 na skalowanie innowacji społecznej: 
„Tłumacz/Adwokat społeczny – asystent osoby z ASD” 
  
Cel: Poprawa sytuacji neuronietypowych studentów (osób z ASD) na uczelniach w Polsce dzięki 
wdrożeniu do praktyki funkcjonowania uczelni innowacji społecznej „Tłumacz/Adwokat społeczny” - 
asystent osoby z ASD”. 
Tematyka: Innowacja powinna zostać wdrożona w co najmniej 40 uczelniach w Polsce, na których 
kształcą się studenci z niepełnosprawnością. Istotą skalowania jest zapewnienie trwałego wdrożenia 
innowacji do praktyki uczelni zaangażowanych do projektu. Pomysł na skuteczną implementację 
innowacji do praktyki uczelni wnioskodawcy przedstawiają w tzw. strategii skalowania, dokumencie, 
który stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie. 
Wnioskodawcy: Każdy podmiot, który samodzielnie albo - jeśli zgłasza projekt partnerski - wraz 
z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki:  

 posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji 
(uczelniami), w tym w formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania 
podmiotów (do wniosku o dofinansowanie należy załączyć referencje od min. 2 podmiotów), 

 zgłasza się do konkursu tylko raz. Dotyczy to też partnera/ów. 
Partnerstwo/Podwykonawstwo: W ramach niniejszego konkursu partnerstwo może mieć zarówno 
charakter krajowy, jak i ponadnarodowy. Realizacja projektu w partnerstwie nie jest obligatoryjna. 
Dofinansowanie: Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym konkursie 
wynosi 1,776 mln zł. Projekt będzie miał charakter ogólnopolski, IOK przyjmuje, że do 
dofinansowania zostanie wybrany 1 wniosek o dofinansowanie. 

Poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 100%. 
Wkład własny nie jest wymagany, możliwe jest jednak jego wniesienie na zasadzie fakultatywności. 

Projekty finansowane w niniejszym konkursie nie mogą powielać działań realizowanych 
w projektach wyłonionych do dofinansowania w konkursach „Uczelnia dostępna” oraz „Uczelnia 
dostępna II” ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Przy szacowaniu kosztów bezpośrednich wnioskodawca zobowiązany jest uwzględnić standardy 
i ceny rynkowe oraz maksymalne stawki w przypadku często występujących typów wydatków, które 
zostały określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 4. 
Okres trwania projektu: Termin zakończenia realizacji projektu nie może być późniejszy niż 
30 czerwca 2023 r. 
Termin składania wniosków: od 19 czerwca do 31 lipca 2020 r., godz. 15:00.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek należy wypełnić w formie dokumentu 
elektronicznego i złożyć za pośrednictwem systemu SOWA dostępnego na stronie internetowej 
www.sowa.efs.gov.pl. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PO WER. 
 
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.power.gov.pl/media/89769/Zal_4.pdf
http://www.power.gov.pl/nabory/1-310/
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3. Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC – nabór wniosków w ramach konkursu Advanced pilots 
towards the European supercomputers (EuroHPC-RIA) 
 
Cel: Zademonstrowanie w środowiskach przedoperacyjnych udanej integracji europejskich 
elementów składowych technologii opracowanych na przykład w ramach European Processor 
Initiative (EPI) oraz w ramach wcześniej finansowanych działań UE w zakresie badań naukowych 
i innowacji z w pełni zintegrowanymi pilotażowymi systemami superkomputerowymi. 
Tematyka: Badania aplikacyjne i prace rozwojowe w zakresie systemów superkomputerowych. 
Wnioskodawcy: Konsorcjum składające się z min. 3 instytucji znajdujących się w 3 różnych krajach. 
Wnioski mogą składać:  

 organizacje badawcze,  

 mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,  

 grupy podmiotów.  
Dofinansowanie: Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCBR na 
dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu wynosi 
200 tys. euro.  
Okres trwania projektu: 3-4 lata. 
Termin składania wniosków: od 16 kwietnia do 15 września 2020 r., godz. 17:00.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za 
pośrednictwem systemu Funding & tender opportunities.  

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów 
rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku 
o dofinansowanie, na wzorze zamieszczonym na stronie NCBR. Następnie Dyrektor NCBR wyda 
decyzję o dofinansowaniu polskich jednostek i podpisze z nimi umowy krajowe. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA), 
stronie EuroHPC Joint Undertaking oraz stronie NCBR.  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Olga Sobczyk  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów  
tel. 22 234 58 19, email: olga.sobczyk@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC – nabór wniosków w ramach konkursu Pilot on quantum 
simulator (EuroHPC-RIA) 
 
Cel: Opracowanie, wdrożenie i koordynacja na poziomie europejskim infrastruktury symulacji 
kwantowej (QS) około 100+ współdziałających jednostek kwantowych, która będzie dostępna za 
pośrednictwem chmury na niekomercyjnych zasadach dla publicznych i prywatnych użytkowników 
europejskich. 
Tematyka: Badania aplikacyjne i prace rozwojowe w zakresie technologii symulacji kwantowej. 
Wnioskodawcy: Konsorcjum składające się z min. 3 instytucji znajdujących się w 3 różnych krajach. 
Wnioski mogą składać:  

 organizacje badawcze,  

 mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,  

 grupy podmiotów.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eurohpc-2020-01-a;freeTextSearchKeyword=eurohpc;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;cross
https://eurohpc-ju.europa.eu/participate.html
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/wspolne-przedsiewziecie-eurohpc-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursach-h2020-jti-eurohpc-2020-01-63/
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Dofinansowanie: Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCBR na 
dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu wynosi 
200 tys. euro.  
Okres trwania projektu: 3-5 lat. 
Termin składania wniosków: od 16 kwietnia do 28 lipca 2020 r., godz. 17:00.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za 
pośrednictwem systemu Funding & tender opportunities.  

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów 
rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku 
o dofinansowanie, na wzorze zamieszczonym na stronie NCBR. Następnie Dyrektor NCBR wyda 
decyzję o dofinansowaniu polskich jednostek i podpisze z nimi umowy krajowe. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA), 
stronie EuroHPC Joint Undertaking oraz stronie NCBR.  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Olga Sobczyk  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów  
tel. 22 234 58 19, email: olga.sobczyk@pw.edu.pl 
 
 

Komunikaty 

 
1. Zmiana terminu składania wniosków oraz dokumentacji w konkursie nr 4 w ramach Działania 
4.2 PO IR 

 
Ministerstwo Rozwoju ogłosiło ważne zmiany w dokumentacji konkursowej konkursu nr 4/4.2/2020 
dla projektów wpisanych na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej.  
Termin zakończenia naboru został przesunięty na 30 czerwca 2020 r. Zniesiono również konieczność 
zachowania proporcjonalnego udziału kosztów pośrednich w części gospodarczej i niegospodarczej. 
Ponadto zmiany dotyczą doprecyzowania katalogu kosztów kwalifikowalnych w odniesieniu do 
kategorii G – koszty budynków i gruntów, momentu wpisania projektu na PMDIB oraz sposobu 
wymieniania podmiotów mogących ubiegać się o wsparcie. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie OPI PIB. 
 
Więcej na temat konkursu na stronie COP PW.  
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eurohpc-2020-01-b;freeTextSearchKeyword=eurohpc;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;cross
https://eurohpc-ju.europa.eu/participate.html
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/wspolne-przedsiewziecie-eurohpc-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursach-h2020-jti-eurohpc-2020-01-63/
http://www.poir.opi.org.pl/WAZNE-zmiany-w-Regulaminie-Konkursu-nr-44.22020-termin-naboru-30.06.2020-r..html
https://www.cop.pw.edu.pl/Fundusze-strukturalne/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/Rozwoj-nowoczesnej-infrastruktury-badawczej-sektora-nauki-alokacja-dla-regionow-slabiej-rozwinietych-PO-IR-4-4.2-2020
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2. Informacja o zmianie i częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

 
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o zmianie oraz częściowym zawieszeniu 
stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 
2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. Zmiana wytycznych jest stosowana od 1 lutego 2020 r., 
natomiast częściowe zawieszenie stosowania wytycznych obowiązuje od 1 lutego 2020 r. 
do 31 grudnia 2020 r.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Marta Siewiera  
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 71 99, email: marta.siewiera@pw.edu.pl 
 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Data  Organizator  Temat  

2020-05-28  Enterprise Europe Network przy 
Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości 
wraz z Europejskim IP Helpdesk  

IP Management in H2020 – with a 
special focus on MSCA - online  

2020-05-28  Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE  

ABC przygotowania wniosku do 
Horyzontu 2020 projekty realizowane w 
konsorcjach międzynarodowych - online  

2020-05-28  Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE Olsztyn  

Indywidualne stypendia (Individual 
Fellowships) Marii Skłodowskiej-Curie - 
online  

2020-05-28  Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE Gdańsk  

Umiędzynarodowienie badań – granty 
w programie Horyzont 2020 szansą na 
wyjazd lub przyjęcie naukowca z 
zagranicy (II edycja) - online  

2020-05-28  Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE Gdańsk  

Akcje COST – dlaczego warto 
uczestniczyć? - online  

2020-05-29  Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE Gliwice  

Wszystko co chcielibyście wiedzieć o 
grantach ERC i aktualny konkurs ERC 
Advanced Grants - online  

2020-06-02  Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE, projekt 
Net4Mobility+  

Webinar on Marie Skłodowska-Curie 
Actions (MSCA) with specific focus on 
Individual fellowships  

2020-06-02  Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE Poznań  

Płatności i kontrola w projektach w 
Horyzoncie 2020 - online  

https://tiny.pl/77kv4
http://www.frp.lodz.pl/webinarium-ip-management-in-h2020-with-a-special-focus-on-msca-28-maja-2020-r/
http://www.frp.lodz.pl/webinarium-ip-management-in-h2020-with-a-special-focus-on-msca-28-maja-2020-r/
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52995&znewsletter=6maja2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52995&znewsletter=6maja2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52995&znewsletter=6maja2020
http://www.uwm.edu.pl/rpk/szkolenia/indywidualne-stypendia-individual-fellowship-marie-sklodowskiej-curie-w-programie-horyzo-0
http://www.uwm.edu.pl/rpk/szkolenia/indywidualne-stypendia-individual-fellowship-marie-sklodowskiej-curie-w-programie-horyzo-0
http://www.uwm.edu.pl/rpk/szkolenia/indywidualne-stypendia-individual-fellowship-marie-sklodowskiej-curie-w-programie-horyzo-0
https://www.rpkgdansk.pl/aktualnosci/szkolenie-on-line-umiedzynarodowienie-badan-granty,928
https://www.rpkgdansk.pl/aktualnosci/szkolenie-on-line-umiedzynarodowienie-badan-granty,928
https://www.rpkgdansk.pl/aktualnosci/szkolenie-on-line-umiedzynarodowienie-badan-granty,928
https://www.rpkgdansk.pl/aktualnosci/szkolenie-on-line-umiedzynarodowienie-badan-granty,928
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/akcje-cost-dlaczego-warto-uczestniczyc
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/akcje-cost-dlaczego-warto-uczestniczyc
http://www.rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=76
http://www.rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=76
http://www.rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=76
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52928&znewsletter=29kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52928&znewsletter=29kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52928&znewsletter=29kwietnia2020
https://www.ppnt.poznan.pl/rpk
https://www.ppnt.poznan.pl/rpk
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2020-06-03  Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE Wrocław  

Prawa własności intelektualnej w 
projektach badawczych - online  

2020-06-03  Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE  

Konstelacja dla innowacji – Pitching and 
Storytelling -  webinarium  

2020-06-03  Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE Kraków  

MSCA IF – wyjedź na stypendium 
zagraniczne lub zostań supervisorem 
naukowca z zagranicy - online  

2020-06-04  Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE  

Kluczowe kryterium „Impact” – co 
Komisja Europejska ma na myśli? - 
webinarium  

2020-06-04  Ministry of Science and Higher 
Education of the Russian Federation, 
the European Commission  

EU-Russia Cooperation in Researchers’ 
Mobility and Training - digital seminar  

2020-06-10  Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE  

Konstelacja dla innowacji – EU Grant 
Programs Applications! - webinarium  

2020-06-15- 
2020-06-30  

Innovative Medicines Initiative  Webinaria do nadchodzących 
czerwcowych konkursów IMI2 
(Inicjatywa Leków Innowacyjnych)  

 
 

 

 

https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/szkolenie-online-prawa-wlasnosci-intelektualnej-w-projektach-badawczych
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/szkolenie-online-prawa-wlasnosci-intelektualnej-w-projektach-badawczych
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/konstelacja-dla-innowacji-pitching-and-story-telling-webinarium
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/konstelacja-dla-innowacji-pitching-and-story-telling-webinarium
https://www.transfer.edu.pl/pl/szkolenie,msca-if-wyjedz-na-stypendium-zagraniczne-lub-zostan-supervisorem-naukowca-z-zagranicy,373.html
https://www.transfer.edu.pl/pl/szkolenie,msca-if-wyjedz-na-stypendium-zagraniczne-lub-zostan-supervisorem-naukowca-z-zagranicy,373.html
https://www.transfer.edu.pl/pl/szkolenie,msca-if-wyjedz-na-stypendium-zagraniczne-lub-zostan-supervisorem-naukowca-z-zagranicy,373.html
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/kluczowe-kryterium-impact-co-komisja-europejska-ma-na-mysli
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/kluczowe-kryterium-impact-co-komisja-europejska-ma-na-mysli
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/kluczowe-kryterium-impact-co-komisja-europejska-ma-na-mysli
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