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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Otwarcie naboru wniosków na granty Funduszu Wyszehradzkiego 
2. Szybka Ścieżka dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych PO IR 7/1.1.1/2020 – Agrotech 
3. Horyzont 2020 – ostatni nabór w ramach konkursu Marie Skłodowska-Curie Co-funding of 

regional, national and international programmes (MSCA COFUND) 
 
Komunikaty 

1. Aktualizacja Wytycznych dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej na lata 2014-2020 

2. Komunikat dotyczący nowej aplikacji Baza Konkurencyjności (BK2021) 
 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Otwarcie naboru wniosków na granty Funduszu Wyszehradzkiego 
 
Cel: Promowanie i zachęcanie do bliższej współpracy między państwami i społeczeństwami Grupy 
Wyszehradzkiej (V4) poprzez dofinansowanie wspólnych wyszehradzkich projektów kulturalnych, 
naukowych i edukacyjnych, wymiany młodzieży, współpracy transgranicznej i w dziedzinie promocji 
turystyki. 
Tematyka: Tematyka Visegrad i Visegrad+ Grants: 

 Culture and common identity, 

 Education and capacity building, 

 Innovation, R&D, entrepreneurship, 

 Democratic values and the media, 

 Public policy and institutional partnerships, 

 Regional development, environment and tourism, 

 Social development. 
Tematyka Strategic Grants: 

 Returning to the roots, 

 Small things matter, 

 30 years after the fall of the Iron Curtain - civil society matters. 
Wnioskodawcy:  

 Visegrad Grants: min. 3 organizacje z 3 krajów członkowskich V4,  

 Visegrad+ Grants: min. 3 organizacje z 3 krajów członkowskich V4 oraz 
przynajmniej 1 organizacja z kraju Bałkanów Zachodnich lub Partnerstwa Wschodniego,  

 Strategic Grants: przynajmniej 4 organizacje ze wszystkich 4 krajów członkowskich V4. 
Dofinansowanie: 100% kosztów kwalifikowalnych (koszty ogólne 15%). 
Okres trwania projektu: do 18 m-cy (Visegrad i Visegrad+ Grants), 12-36 m-cy (Strategic Grants). 
Termin składania wniosków: do 1 października 2020 r. 
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Miejsce/Sposób składania wniosków: Propozycje grantów należy składać w wersji elektronicznej za 
pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego na stronie: http://my.visegradfund.org.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Funduszu Wyszehradzkiego. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Roch Grabowski 
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 81, email: roch.grabowski@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Szybka Ścieżka dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych PO IR 7/1.1.1/2020 – Agrotech 
 
Cel: Wsparcie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych (ewentualnie 
uzupełnionych o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego 
rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. 
Tematyka: Rozwój nowych technologii w sektorze rolnym. 
Wnioskodawcy:  

 przedsiębiorstwa, 

 przedsiębiorstwa, wchodzące w skład konsorcjum max. 3 przedsiębiorstw, 

 przedsiębiorstwa i jednostki naukowe, tworzące konsorcjum. 
Partnerstwo/Podwykonawstwo: Konsorcjum przemysłowo-naukowe powinno spełniać następujące 
warunki: 

 w skład konsorcjum wchodzi co najmniej 1 przedsiębiorstwo oraz co najmniej 1 jednostka 
naukowa; 

 liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo; 

 udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach 
kwalifikowalnych projektu wynosi min. 50%; 

 w skład konsorcjum mogą wchodzić max. 3 podmioty. 
W projekcie realizowanym w ramach konsorcjum konsorcjantom przysługują prawa majątkowe 

do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, które są rezultatem 
projektu. Prawa te przysługują im w proporcji, która odpowiada ich faktycznemu udziałowi 
w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych tych badań lub prac. Umowy zawarte 
z podwykonawcami nie mogą naruszać tej reguły. 

Przekazanie praw pomiędzy konsorcjantami następuje za wynagrodzeniem, które odpowiada 
wartości rynkowej tych praw. Przekazanie praw majątkowych do wyników badań 
i eksperymentalnych prac rozwojowych, które są rezultatem projektu, nie może stanowić 
niedozwolonej pomocy publicznej. 
Dofinansowanie: Alokacja w konkursie wynosi 100 mln zł: 

 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. 

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 

 projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 mln zł do 50 mln euro; 

http://my.visegradfund.org/
https://www.visegradfund.org/apply/grants/
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 pozostałe projekty – od 2 mln zł do 50 mln euro. 
Ważne informacje: 

 prace przedwdrożeniowe – max. 20% kosztów kwalifikowalnych projektu; 

 limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:  

 dla przedsiębiorstwa - 50%-60% kosztów kwalifikowanych, 

 dla jednostki naukowej - 10% kosztów kwalifikowanych. 
Okres trwania projektu: do 31 grudnia 2023 r.  
Termin składania wniosków: od 10 września do 6 listopada 2020 r., godz. 16:00. Konkurs nie jest 
podzielony na rundy. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski można składać wyłącznie w systemie 
informatycznym NCBR. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
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 
 
Magdalena Mielniczuk 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 71 98, email: magdalena.mielniczuk@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Horyzont 2020 – ostatni nabór w ramach konkursu Marie Skłodowska-Curie Co-funding 
of regional, national and international programmes (MSCA COFUND 2020) 
 
Cel: Tworzenie programów badawczo-szkoleniowych, wspierających rozwój kariery oraz 
międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców: 
• początkujących, w tym doktorantów (Doctoral Programmes), 
• doświadczonych (Fellowships Programmes). 

Tematyka: Dowolna dyscyplina naukowa. 
Wnioskodawcy: Instytucje z kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego z programem 
Horyzont 2020. 
Dofinansowanie: KE dofinansowuje 2 rodzaje kosztów: 

 Researcher unit cost (wynagrodzenie naukowca), 

 Institutional unit cost (koszty zarządzania projektem). 
Projekty wymagają dofinansowania ze środków własnych instytucji lub innych źródeł, np. ze 
środków MNiSW – Projekty Międzynarodowe Współfinansowane, budżetu województwa, funduszy 
z przemysłu, funduszy strukturalnych. 
Okres trwania projektu: 36-60 m-cy.  
Termin składania wniosków: do 29 września 2020 r., godz. 17:00.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za 
pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Single Electronic Data 
Interchange Area (SEDIA). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA) 
oraz w poradnikach Net4Mobility+. 

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-7-1-1-1-2020/
https://cop.pw.edu.pl/Projekty-miedzynarodowe/Ogloszenia-o-konkursach/Nabor-ciagly/MNiSW-Projekty-Miedzynarodowe-Wspolfinansowane
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-cofund-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-cofund-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-cofund-2020
https://www.net4mobilityplus.eu/
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W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
dr Aneta Milczarczyk 
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 89, email: aneta.milczarczyk@pw.edu.pl 
 
 

Komunikaty 

 
1. Aktualizacja Wytycznych dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej na lata 2014-2020 
 
Dnia 5 sierpnia 2020 r. minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak 
podpisała nowy dokument wytycznych. Zmienione wytyczne będą obowiązywać od dnia ogłoszenia 
komunikatu ws. publikacji wytycznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski”. Zmiany dotyczą m.in.: 

• doprecyzowania wymagań dotyczących obowiązku losowego uzupełnienia próby wydatków 
w przypadku doboru wydatków na podstawie analizy ryzyka (podrozdział 7.1), 

• zasad doboru projektów do kontroli na miejscu przypadku, gdy w ramach danej osi 
priorytetowej występuje jeden projekt (podrozdział 7.2), 

• rozszerzenia listy podmiotów przekazujących informacje o próbie do kontroli trwałości 
(rozdział 10), 

• uzupełnienia listy wyjątków od stosowania Wytycznych (rozdział 13), 
• nowych pytań w liście sprawdzającej do weryfikacji administracyjnej (zał. 2) oraz w liście 

sprawdzającej do kontroli na miejscu (zał. 6) w związku z rekomendacjami z audytu systemu, 
• aktualizacji listy sprawdzającej do zasady konkurencyjności (zał. 13). 

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi wytycznymi. 

Szczegółowe informacje dostępne są w Serwisie Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 
i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Komunikat dotyczący nowej aplikacji Baza Konkurencyjności (BK2021) 
 
NCBR poinformowało, że wersja produkcyjna nowej aplikacji Baza konkurencyjności (BK2021) 
zostanie uruchomiona i udostępniona od 18 sierpnia 2020 r. pod adresem: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

Nowa Baza Konkurencyjności (BK2021) obsługiwać będzie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 
zarówno dla projektów obecnej, jak i kolejnej perspektywy finansowej. Oprócz większej wydajności, 
nowa aplikacja będzie się cechowała również możliwością składania ofert przez system. Będzie ona 
spójna z pozostałymi aplikacjami okresu programowania 2021-2027. 

 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 

https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/dokumenty/wytyczne-dla-krajowego-kontrolera-w-programach-europejskiej-wspolpracy-terytorialnej-2014-2020/
https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/dokumenty/wytyczne-dla-krajowego-kontrolera-w-programach-europejskiej-wspolpracy-terytorialnej-2014-2020/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/komunikat-dotyczacy-nowej-aplikacji-baza-konkurencyjnosci-bk2021-64515/
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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 wydarzeń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2020-09-01 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Portal Komisji Europejskiej - Funding & tender 
opportunities / Single Electronic Data 
Interchange Area (SEDIA) - online  

2020-09-02 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

ABC przygotowania wniosku: projekty 
badawczo-innowacyjne, innowacyjne i 
wspierające – Excellence (Section 1) - online 

2020-09-03 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

ABC przygotowania wniosku: projekty 
badawczo-innowacyjne, innowacyjne i 
wspierające – Impact (Section 2) - online 

2020-09-03 Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 

Webinarium na temat projektów LIFE w ramach 
Podprogramu działań na rzecz klimatu 

2020-09-03- 
2020-09-04 

sieć JPIAMR we współpracy z 
Francuską Krajową Agencją 
Badań (ANR) 

Projekty i konkursy z dziedziny transmisji i 
interwencji w zakresie antybiotykoodporności 
(AMR)w ramach programamu  JPIAMR-ACTION - 
webinarium  

2020-09-03- 
2020-09-04 

Stowarzyszenie Organizatorów 
Ośrodków Innowacji i 
Przedsiębiorczości w Polsce 

Szkoła Letnia Innowacji dla doktorantów i 
pracowników naukowych zajmujących się 
innowacjami - online 

2020-09-08 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

ABC przygotowania wniosku: projekty 
badawczo-innowacyjne, innowacyjne i 
wspierające – Impact (Section 3) - online 

2020-09-22- 
2020-09-23 

Komisja Europejska European Research and Innovation Days 2020 - 
online  

2020-09-22- 
2020-09-25 

CCI Bourgogne Franche-Comté, 
Komisja Europejska i Enterprise 
Europe Network, we 
współpracy z Bavarian Research 
Alliance (BayFOR) 

Micro & Nano Event 2020 

http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/portal-funding-tender-opportunities
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/portal-funding-tender-opportunities
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/portal-funding-tender-opportunities
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-i-wspierajace-excellence-section-1
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-i-wspierajace-excellence-section-1
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-i-wspierajace-excellence-section-1
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-i-wspierajace-impact-section-2
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-i-wspierajace-impact-section-2
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-i-wspierajace-impact-section-2
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,408,szkolenie-on-line-3-wrzesnia-2020-r-podprogram-life-dzialan-na-rzecz-klimatu.html
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,408,szkolenie-on-line-3-wrzesnia-2020-r-podprogram-life-dzialan-na-rzecz-klimatu.html
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-08-10-zaproszenie-na-warsztaty-i-zapowiedz-konkursu-jpiamr
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-08-10-zaproszenie-na-warsztaty-i-zapowiedz-konkursu-jpiamr
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-08-10-zaproszenie-na-warsztaty-i-zapowiedz-konkursu-jpiamr
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-08-10-zaproszenie-na-warsztaty-i-zapowiedz-konkursu-jpiamr
https://www.kpk.gov.pl/?p=54345&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54345&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54345&znewsletter=15lipca2020
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-i-wspierajace-implementation-section-3
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-i-wspierajace-implementation-section-3
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-i-wspierajace-implementation-section-3
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/european-research-and-innovation-days-2020
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/european-research-and-innovation-days-2020
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/micro-nano-event-2020


  
 

 

6 

 2020-08-19 
 
 

2020-09-29 JPI Urban Europe  JPI Urban Europe Projects Meeting 2020  

2020-09-30- 
2020-10-02 

JPI Urban Europe  9. konferencja europejska na temat 
zrównoważonych miast i miasteczek  

2020-11-12 JPI Urban Europe  Stepping up the Game – Driving Urban 
Transitions 

 
 
 

 
 

https://www.kpk.gov.pl/?p=54226&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54226&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54226&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54226&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54226&znewsletter=15lipca2020

