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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Europejska Agencja GNSS (GSA) ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu 
MyGalileoSolution 

2. Dodatkowe środki dla beneficjentów Działania 4.4 PO IR na badania 
 
Komunikaty 

1. Nabór wniosków w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA realizowanego przez PGNiG, 
NCBiR i Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 

2. EURAXESS - granty i stypendia wrzesień 2020 r. 
3. Zmiana „taryfikatora” 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Europejska Agencja GNSS (GSA) ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu MyGalileoSolution 
 
Cel: Wsparcie rozwiązań lokalizacyjnych, takich jak aplikacje mobilne, rozwiązania typu „wearable-
based”, rozwiązania w zakresie zarządzania i śledzenia zasobów, oraz robotyki, wykorzystujących 
Galileo jako źródło pozycjonowania, nawigacji i/lub synchronizacji. 
Tematyka:  

1. Crisis & Emergency Response 
2. Smart Transport for Green Deal 
3. Solution for Digital Age 
4. Cybersecurity 

Konkurs składa się z dwóch niezależnych i równoległych ścieżek: 
1. Ścieżka 1 - Od Pomysłu do Prototypu: ma na celu opracowanie wersji beta aplikacji lub 

prototypu rozwiązania wdrażającego pomysł, osiągając minimum 50% jego funkcjonalności.  
2. Ścieżka 2 - Od Prototypu do Produktu: ma na celu opracowanie w pełni funkcjonalnego 

rozwiązania gotowego do komercjalizacji, począwszy od wersji beta aplikacji lub prototypu. 
Uwaga: Każdy zespół może wybrać tylko jedną ścieżkę. Wybór ścieżki powinien być zgodny z etapem 
dojrzałości rozwiązania w momencie składania wniosku. 
Wnioskodawcy: Konkurs skierowany jest do europejskich innowatorów i przedsiębiorców. 
W konkursie mogą brać udział zespoły (optymalnie od 1 do 7 uczestników) złożone z osób fizycznych 
lub prawnych. Osoby fizyczne składające wniosek muszą być obywatelami państw członkowskich UE 
bądź obywatelami Szwajcarii lub Norwegii. Osoby prawne muszą posiadać główną administrację lub 
siedzibę w państwach członkowskich UE bądź w Szwajcarii lub Norwegii. 
Dofinansowanie: Na koniec pierwszego i drugiego etapu uczestnictwa w konkursie wyróżnione 
zespoły otrzymają następujące nagrody: 

I. Etap pierwszy – Złożenie wniosku: 
1. Ścieżka 1 - Od Pomysłu do Prototypu: 30 najlepszych pomysłów otrzyma nagrodę w wysokości 

15 000 euro każdy.  
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2. Ścieżka 2 - Od Prototypu do Produktu: 20 najlepszych aplikacji/prototypów beta otrzyma 
nagrodę w wysokości 40 000 euro każdy. 

II. Etap drugi – Rozwój i Finały: 3 najlepsze zespoły z każdej ścieżki otrzymają następujące nagrody: 
1. Ścieżka 1 - Od Pomysłu do Prototypu:  

 Nagroda pierwsza: 40 000 euro,  

 Nagroda druga: 25 000 euro,  

 Nagroda trzecia: 10 000 euro. 
2. Ścieżka 2 - Od Prototypu do Produktu:  

 Nagroda pierwsza: 60 000 euro,  

 Nagroda druga: 40 000 euro, 

 Nagroda trzecia: 25 000 euro.  
Uwaga: Koszty podróży na finał nie są pokrywane ze środków konkursu.  
Termin składania wniosków: do 30 września 2020 r.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem oficjalnej strony 
konkursu MyGalileoSolution. Uczestnicy powinni złożyć następujące dokumenty: 
1. Ścieżka 1 - Od Pomysłu do Prototypu:  

 Formularz zgłoszeniowy z opisem technicznym pomysłu, 

 2-minutowy film przedstawiający pomysł i zespół, 

 Declaration of honour, 

 Formularz identyfikacji finansowej wraz ze wszystkimi dokumentami uzupełniającymi,  

 Formularz dla osób uczestniczących w zespole (osoby fizyczne powinny również dostarczyć  
kopię dokumentu tożsamości, osoby prawne - wyciąg z krajowego rejestru przedsiębiorstw).  

2. Ścieżka 2 - Od Prototypu do Produktu:  

 Formularz zgłoszeniowy z opisem technicznym pomysłu, 

 2-minutowy film przedstawiający pomysł i zespół, 

 Oświadczenie o posiadaniu przestawionego prototypu sprzętu lub wersji beta aplikacji,  

 Declaration of honour, 

 Formularz identyfikacji finansowej wraz ze wszystkimi dokumentami uzupełniającymi, 

 Formularz dla osób uczestniczących w zespole (osoby fizyczne powinny również dostarczyć  
kopię dokumentu tożsamości, osoby prawne - wyciąg z krajowego rejestru przedsiębiorstw). 

Formularze znajdują się pod linkiem do Terms of Reference. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu MyGalileoSolution oraz poprzez webinaria: 

 07 września 2020 r. – materiały z webinarium dostępne na portalu MyGalileoSolution, 

 14 września 2020 r. – zapisy na stronie Webinars, 

 21 września 2020 r. – zapisy na stronie Webinars. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

https://www.gsa.europa.eu/mygalileosolution#criteria
https://www.gsa.europa.eu/mygalileosolution#criteria
https://www.gsa.europa.eu/mygalileosolution#criteria
https://www.gsa.europa.eu/mygalileosolution#criteria
https://www.gsa.europa.eu/webinars
https://www.gsa.europa.eu/webinars
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2. Dodatkowe środki dla beneficjentów Działania 4.4 PO IR na badania 
 
Cel: Dofinansowanie nowych zadań badawczych w trwających projektach TEAM, TEAM TECH, TEAM-
NET, FIRST TEAM, HOMING i POWROTY w ramach działania 4.4. „Zwiększanie potencjału kadrowego 
sektora B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.  
Tematyka: Zagadnienia badawcze mogą wpisywać się w dowolną dziedzinę naukową lub mieć 
charakter interdyscyplinarny, przy czym nowe zadanie powinno przewidywać zastosowanie wyników 
projektu w praktyce (w postaci wdrożenia, komercjalizacji, usług, nowych metod badawczych). 
Wnioskodawcy:  

 Kierownicy projektów: FIRST TEAM, HOMING, POWROTY oraz młodzi liderzy zespołów 
w projektach TEAM-NET, którzy w dniu składania wniosku są zatrudnieni na rzecz realizacji 
projektu nie krócej niż 3 m-ce.  

 Kierownicy projektów: TEAM, TEAM-TECH (wraz z konkursami typu core facility) i pozostali liderzy 
zespołów TEAM-NET mogą składać wniosek wyłącznie jeśli wprowadzają nowe zadanie badawcze 
we współpracy z kierownikami projektów First TEAM, HOMING, POWROTY lub młodym liderem 
zespołu projektu TEAM-NET (innego niż projekt wnioskodawcy). 

Partnerstwo/Podwykonawstwo: W przypadku konsorcjów naukowo-przemysłowych 
dofinansowanie będzie przeznaczone wyłącznie dla jednostki naukowej. Nie będą rozpatrywane 
wnioski beneficjentów, których projekty (lub ich część) realizowane są w schemacie pomocy 
publicznej.  
Dofinansowanie: Łączny budżet przeznaczony na dodatkowe finansowanie to 20 mln zł. 
Możliwości uzyskania dofinansowania dotyczą: 

 zwiększenia dofinansowania dla już realizowanych projektów w działaniu 4.4 PO IR, 

 ewentualnego przedłużenia tych projektów. 
Akceptacja wniosku oznacza przyjęcie nowego budżetu projektu z uwzględnieniem kosztów 
związanych z nowymi zadaniami. 
Termin składania wniosków: od 1 września do 16 października 2020 r., godz. 16.00. Wniosek może 
zostać złożony nie później niż na 3 m-ce przed terminem zakończenia realizacji projektu 
przewidzianego w umowie (uwzględniając termin przedłużenia przewidziany ustawą z dnia 3 kwietnia 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku 
z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.). 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu 
elektronicznego FNP na stronie https://wnioski.fnp.org.pl (zakładka Wnioski o zmianę). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie FNP. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
dr Anita Uchańska-Bieniusiewicz 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 27, email: anita.uchanska@pw.edu.pl 
 
 
 
 
 
 
 

https://wnioski.fnp.org.pl/
https://www.fnp.org.pl/dodatkowe-srodki-dla-beneficjentow-dzialania-4-4-poir-na-badania/
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Komunikaty 

 
1. Nabór wniosków w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA realizowanego przez PGNiG, NCBiR 
i Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
 
Przypominamy o trwającym naborze wniosków w II konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia INGA 
realizowanego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, NCBiR i Operatora Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM, którego celem jest wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych 
w obszarze gazownictwa. Wspólne Przedsięwzięcie INGA zakłada ścisłą współpracę biznesu 
ze światem nauki, przewiduje opracowanie innowacyjnych technologii, które będą mogły zostać 
wdrożone w obszarze działań PGNiG. W konkursie na projekty przeznaczono ponad 300 mln zł.  
 
Szczegółowe informacje nt. konkursu INGA dostępne są na stronie COP PW. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. EURAXESS - granty i stypendia wrzesień 2020 r. 
 
Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla doktorantów 
i pracowników naukowych (wrzesień 2020 r.). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu EURAXESS. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Zmiana „taryfikatora” 
 
W wyniku decyzji Komisji Europejskiej Minister Funduszy I Polityki Regionalnej 22 czerwca 2020 r. 
dokonała zmiany rozporządzenia w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz 
wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień. Zmienione 
rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 lipca 
2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1264) i weszło w życie 4 sierpnia 2020 r. 

Wprowadzone zmiany obejmują m.in. nową klasyfikację nieprawidłowości, bardziej 
rygorystyczne zapisy dotyczące stosowania stawek procentowych dla zidentyfikowanych 
nieprawidłowości, dodanie kolumny odwołującej się do prawa Unii Europejskiej oraz orzecznictwa 
TSUE. Zgodnie z § 2 rozporządzenia zmieniającego, do ustalenia wartości nieprawidłowości 
stwierdzonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem wejścia w życie 
rozporządzenia, tj. przed 4 sierpnia 2020 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.  
 
Zmienione rozporządzenie dostępne jest w Internetowym Systemie Aktów Prawnych. 
 
 

https://www.cop.pw.edu.pl/Fundusze-strukturalne/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/Wspolne-Przedsiewziecie-INGA-PO-IR-4-4.1.1-2019
https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001264
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W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
dr Anita Uchańska-Bieniusiewicz 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 27, email: anita.uchanska@pw.edu.pl 
 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2020-09-11 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Portal Funding & Tender Opportunities oraz 
część administracyjna wniosku - online  

2020-09-11 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych 

Realizacja projektów współfinansowanych 
przez UE w ramach RPO WM 2014-2020 w 
obliczu pandemii COVID-19 – projekty EFS 

2020-09-16 Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE - 
Politechnika Śląska 

Poznaj Europejską Radę ds. Innowacji. EIC w 
programie Horyzont 2020 i Horyzont 
Europa - online  

2020-09-17 Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE - 
Politechnika Gdańska 

Aspekty finansowe i audyt w projektach 
finansowanych z programu Horyzont 2020 - 
online  

2020-09-22 Przedstawicielstwo sieci 
EURAXESS na kraje Azji 
Południowo-Wschodniej 
(EURAXESS ASEAN) 

Meet my Lab – międzynarodowe spotkanie 
dotyczące badań nad szczepionkami - online  

2020-09-22- 
2020-09-24 

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 

2020-09-25- 
2020-09-27 

Komisja Europejska Dni Otwarte Funduszy Europejskich online  

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  

https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/portal-funding-tender-opportunities-czesc-administracyjna-wniosku
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/portal-funding-tender-opportunities-czesc-administracyjna-wniosku
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-realizacja-projektow-wspolfinansowanych-przez-ue-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-w-obliczu-pandemii-covid-19-projekty-efs/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-realizacja-projektow-wspolfinansowanych-przez-ue-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-w-obliczu-pandemii-covid-19-projekty-efs/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-realizacja-projektow-wspolfinansowanych-przez-ue-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-w-obliczu-pandemii-covid-19-projekty-efs/
http://rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=79
http://rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=79
http://rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=79
https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia/zapisy-na-szkolenie-aspekty-finansowe-i-audyt-w-pr,940
https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia/zapisy-na-szkolenie-aspekty-finansowe-i-audyt-w-pr,940
https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia/zapisy-na-szkolenie-aspekty-finansowe-i-audyt-w-pr,940
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=54775&znewsletter=9wrze%C5%9Bnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=54775&znewsletter=9wrze%C5%9Bnia2020
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
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/wiadomosci/dni-otwarte-funduszy-europejskich-online/
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
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2020-10-02 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

ABC przygotowania wniosku: projekty 
badawczo-innowacyjne, innowacyjne i 
wspierające - online 

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

 
 

 

 
 

https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-i-wspierajace
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-i-wspierajace
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-i-wspierajace
https://www.kpk.gov.pl/?p=54226&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54226&znewsletter=15lipca2020

