
  

 

1 

 2020-11-12 
 
 

Informacje o funduszach  
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1. Trwa 3. runda naboru w ramach konkursu PO IR 5/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka - Koronawirusy  
 
Komunikaty 

1. EURAXESS – granty i stypendia listopad 2020 r. 
2. Zmiany w Programie Wiedza Edukacja Rozwój w odpowiedzi na pandemię 
3. Platforma online do współpracy bilateralnej w Programie Edukacja 
4. Nabór ekspertek i ekspertów FNP (28. runda) 
5. NCBR uruchomiło moduł obsługujący proces wprowadzania zmian w projektach/umowach 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Trwa 3. runda naboru w ramach konkursu PO IR 5/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka - Koronawirusy 
 
Cel: Dofinansowanie projektów, obejmujących prace B+R z zakresu przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2, w tym poprawy bezpieczeństwa 
biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia 
epidemiologicznego. Planowanym efektem jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnego 
rozwiązania (produktu, technologii, usługi), które będzie możliwe do wdrożenia. Projekt, w którym nie 
przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania. 
Tematyka: Prace B+R w obszarze diagnostyki, terapii i prewencji lub wsparcia funkcjonowania 
w stanach zagrożenia epidemiologicznego. Projekt musi: 

 dotyczyć co najmniej jednego z obszarów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu, 

 wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS). 
Wnioskodawcy:  

 przedsiębiorstwa, 

 przedsiębiorstwa, wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie 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 minimum 50%; 

 w skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie 3 podmioty. 
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 
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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. 

Wnioskodawca może w projekcie powierzyć realizację części prac B+R podwykonawcy. 
Dofinansowanie: Alokacja w tym konkursie wynosi 200 mln zł, z czego: 

 75 mln zł dla województwa mazowieckiego, 

 125 mln zł dla pozostałych województw. 
O przypisaniu projektu do regionu lepiej lub słabiej rozwiniętego decyduje miejsce realizacji 

projektu, które wnioskodawca wskazał we wniosku. Gdy projekt jest realizowany w ramach 
konsorcjum, wnioskodawca podaje miejsce realizacji projektu osobno dla każdego konsorcjanta. 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 

 1 mln zł – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP; 

 2 mln zł – w przypadku pozostałych projektów. 
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro. 
Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe. Wysokość kosztów 

kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację tych prac nie może przekroczyć 20% całkowitych 
kosztów kwalifikowalnych. 

Poziom dofinansowania 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. 

Warunkiem przyznania dofinansowania jest zobowiązanie wnioskodawcy, że w ciągu 3 lat od 
zakończenia realizacji projektu wdroży wyniki badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 
rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie). 
Okres trwania projektu: do 30 czerwca 2023 r. Termin ten można wydłużyć za zgodą IP na etapie 
realizacji projektu tylko w uzasadnionych przypadkach, których nie można było przewidzieć na etapie 
aplikowania o środki. Nowy termin nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2023 r. 
Termin składania wniosków: do 31 grudnia 2020 r., godz. 12:00.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem 
systemu LSI. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
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 
 
Małgorzata Szymańska 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 59 26, email: malgorzata.szymanska@pw.edu.pl 
 
 
 
 

https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-51112020-szybka-sciezka-koronawirusy/
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Komunikaty 

 
1. EURAXESS – granty i stypendia listopad 2020 r. 
 
Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla doktorantów 
i pracowników naukowych (listopad 2020 r.). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu EURAXESS. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Zmiany w Programie Wiedza Edukacja Rozwój w odpowiedzi na pandemię 
 
3 listopada 2020 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej otrzymało formalną notyfikację 
decyzji Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu zmienionego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER), uzupełnionego o działania w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 i jej skutków. 

Zmiany wprowadzone do PO WER związane są z przesunięciami środków na działania mające na 
celu zapobieganie i przeciwdziałanie epidemii COVID-19 oraz łagodzenie jej skutków. Mają one 
charakter ex post - potwierdzają działania, które zostały już w dużej mierze uruchomione dzięki 
możliwościom stworzonym przez Coronavirus Response Investment Initiatives (CRII oraz CRII+). Dzięki 
temu możliwe jest finansowanie w ramach programu m.in.: 

 dopłat do wynagrodzeń pracowników (dofinansowanie dla przedsiębiorców, przedsiębiorców 
będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników, podmiotów ekonomii społecznej 
i organizacji pozarządowych na pokrycie części wynagrodzeń dla pracowników); 

 wsparcia dotacyjnego, stażowego, zatrudnienia subsydiowanego oraz aktywizacji zawodowej dla 
osób młodych, które straciły pracę w wyniku pandemii; 

 zakupu sprzętu oraz środków ochrony osobistej (np. masek, płynu dezynfekcyjnego) dla placówek 
pieczy zastępczej, w celu umożliwienia dzieciom pełnego uczestnictwa w zdalnym nauczaniu; 

 dodatków do wynagrodzeń dla personelu placówek opieki długoterminowej oraz zakupu 
środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji; 

 szkoleń dla nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji na odległość i innych działań 
wspierających edukację zdalną, w tym rozwój funkcjonalności Zintegrowanej Platformy 
Edukacyjnej e-podreczniki.pl; 

 inicjatyw w obszarze dialogu społecznego podejmowanych przez organizacje partnerów 
społecznych na rzecz ograniczenia skutków pandemii COVID-19. 

 
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu Funduszy Europejskich. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/zmiany-w-programie-wiedza-edukacja-rozwoj-w-odpowiedzi-na-pandemie/
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3. Platforma online do współpracy bilateralnej w Programie Edukacja 
 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Operator Programu Edukacja (MF EOG 2014–2021) – zaprasza 
do dołączenia do platformy online finansowanej ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej 
(MF EOG 2014–2021 oraz NMF 2014–2021), przeznaczonej do współpracy bilateralnej pomiędzy 
Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem.  

W ramach platformy można nawiązywać cenne kontakty, wspólnie pracować nad pomysłami na 
projekty, a także dzielić się swoim doświadczeniem, uczestniczyć we wspólnych spotkaniach, 
warsztatach tematycznych itp. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Funduszy norweskich i EOG. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. Nabór ekspertek i ekspertów FNP (28. runda) 
 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła 28. rundę naboru ekspertów ze środowisk naukowych 
i gospodarczych, którzy wesprą ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie składanych 
w ramach Działania 4.4 PO IR „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R”. 

Można ubiegać się o status eksperta w zakresie naukowym, gospodarczym lub w obu tych 
zakresach. Aby złożyć wniosek o umieszczenie w wykazie ekspertów FNP należy: 

1. zarejestrować się w systemie elektronicznym udostępnionym przez FNP na stronie 
wnioski.fnp.org.pl, 

2. wypełnić elektronicznie formularz wniosku o umieszczenie w Wykazie – program „FNP EXPERT 
DATABASE”, 

3. załączyć do elektronicznego formularza wniosku Oświadczenie kandydata na eksperta. 
Nabór ma charakter ciągły i potrwa do 30 listopada 2020 r., godz. 16:00. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
5. NCBR uruchomiło moduł obsługujący proces wprowadzania zmian w projektach i umowach 
 
Dla beneficjentów konkursów 1/1.1.1/2020 NCBR uruchomiło moduł obsługujący proces 
wprowadzania zmian w projektach i umowach. 

Moduł jest dostępny w systemie LSI. Umożliwia on wprowadzanie zmian dotyczących kwestii 
wymienionych we wniosku o dofinansowanie czy umowie o wsparcie. NCBR zapewnia, że moduł 
usprawni pracę, zniweluje liczbę błędów w procesie zmiany oraz zminimalizuje czas oceny wniosku. 

https://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/dolacz-do-platformy-online-do-wspolpracy-bilateralnej-w-programie-edukacja/
https://wnioski.fnp.org.pl/Login.aspx?ReturnUrl=/
https://www.fnp.org.pl/nabor-ekspertek-i-ekspertow-fnp-runda-dwudziesta-osma/
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Jednocześnie w systemie procesowany może być tylko jeden wniosek o zmiany, co spowoduje 
skondensowanie korekt w jednym dokumencie. Wszelkie zmiany, które dotyczą poinformowania 
NCBR, a nie wymagają wniosku o zmianę, prosimy procedować również za pomocą systemu LSI. 
 
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 
 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

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

2020-11-12 – 
2020-11-13 

Sieć współpracy punktów 
kontaktowych w obszarze 
infrastruktur badawczych (projekt 
RICH-2), Komisja Europejska 

IV RICH Symposium: Research 
Infrastructures as engines for 
maximising impact of Horizon 
Europe – online 

2020-11-25 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Szkolenie on-line z zakresu 
kwalifikowalności wydatków i 
rozliczania projektów w SL2014  

2020-12-02 – 
2020-12-03 

Enterprise Europe Network, 
Środowiskowe Laboratorium 
Ciężkich Jonów Uniwersytetu 
Warszawskiego 

III edycja międzynarodowych spotkań 
brokerskich „Global Nuclear Physics 
Innovation" – online  

 
 

email: izabela.dranka@pw.edu.pl 
 

https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/uruchomilismy-modul-obslugujacy-proces-wprowadzania-zmian-w-projektachumowach-65475/
https://www.kpk.gov.pl/?p=54226&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54226&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/iv-rich-symposium-research-infrastructures-as-engines-for-maximising-impact-of-horizon-europe
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/iv-rich-symposium-research-infrastructures-as-engines-for-maximising-impact-of-horizon-europe
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/iv-rich-symposium-research-infrastructures-as-engines-for-maximising-impact-of-horizon-europe
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/iv-rich-symposium-research-infrastructures-as-engines-for-maximising-impact-of-horizon-europe
https://www.fnp.org.pl/szkolenie-on-line-z-zakresu-kwalifikowalnosci-wydatkow-i-rozliczania-projektow-w-sl2014-w-dn-25-listopada-2020/
https://www.fnp.org.pl/szkolenie-on-line-z-zakresu-kwalifikowalnosci-wydatkow-i-rozliczania-projektow-w-sl2014-w-dn-25-listopada-2020/
https://www.fnp.org.pl/szkolenie-on-line-z-zakresu-kwalifikowalnosci-wydatkow-i-rozliczania-projektow-w-sl2014-w-dn-25-listopada-2020/
https://www.kpk.gov.pl/?p=54795&znewsletter=16wrze%C5%9Bnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54795&znewsletter=16wrze%C5%9Bnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54795&znewsletter=16wrze%C5%9Bnia2020

