Informacje o funduszach
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych
Konkursy
1. Trwa nabór wniosków do wspólnego programu NCBR i NCN – TANGO V
2. PARP zaprasza do udziału w konkursie „Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus” (PO IR)
3. Konkurs NCBR „Szybka ścieżka dla regionów słabiej rozwiniętych” (PO IR)
Komunikaty
1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków na granty ERC
2. Webinaria Enspire Science dot. programu Horyzont Europa
3. Grant SONATA BIS dla PW
4. Zmiany w dokumentacji oraz wydłużenie terminu składania wniosków w ramach
przedsięwzięcia „Oczyszczalnia przyszłości”
Szkolenia
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych
Konkursy
1. Trwa nabór wniosków do wspólnego programu NCBR i NCN – TANGO V
Cel: rozpoznanie lub zweryfikowanie potencjału aplikacyjnego wyników badań podstawowych,
będących rezultatem projektów sfinansowanych wcześniej przez NCN.
Tematyka: w ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie na realizację projektu w ramach
ścieżek: A, B, C.
Podstawą do złożenia wniosku w ścieżce A oraz C jest projekt bazowy – projekt badawczy obejmujący
badania podstawowe, finansowany w ramach jednego z konkursów krajowych lub międzynarodowych
NCN (z wyłączeniem konkursów: ETIUDA, FUGA, UWERTURA, MINIATURA), którego wyniki stanowią
podstawę do złożenia wniosku.
Podstawą do złożenia wniosku w ścieżce B jest projekt sfinansowany wcześniej w ramach I, II, III lub
IV (tylko ścieżka A) konkursu TANGO.
Wnioskodawcy: jednostki naukowe, konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw – maksymalnie
trzy podmioty (w skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej
jedna jednostka naukowa, liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa).
Dofinansowanie: maksymalna wartość dofinansowania wynosi:
ścieżka A – 250 tys. zł (w tym maksymalnie 150 tys. zł na prace B+R),
ścieżka B – 3 mln zł,
ścieżka C – 3 mln zł (w tym maksymalnie 100 tys. zł na prace koncepcyjne).
W związku ze zmianami dotyczącymi amortyzacji aparatury prosimy o zapoznanie się z zapisami
Przewodnika kwalifikowalności kosztów.
Okres trwania projektu:
ścieżka A – do 15 m-cy,
ścieżka B – do 36 m-cy,
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ścieżka C – do 36 m-cy.
Termin składania wniosków:
I runda – od 1 lutego do 30 kwietnia 2021 r.
II runda – od 1 maja do 30 czerwca 2021 r.
Miejsce/sposób składania wniosków: 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
Justyna Wojciechowska
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów
tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl

2. PARP zaprasza do udziału w konkursie „Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus” (PO IR)
Cel: dofinansowanie opracowania nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego, którego efektem
będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej oraz dofinansowanie niezbędnej do jej wdrożenia
inwestycji. Innowacja produktowa ma zaspokoić specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami
funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi).
Tematyka:
Usługi dotyczące profesjonalnego procesu wzorniczego, w tym:
• usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego,
• usługi przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego,
• usługi prototypowania i testów, z wyłączeniem zakupu środków trwałych oraz wartości
niematerialnych służących zbudowaniu prototypu oraz jego przetestowania,
• usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu, z wyłączeniem usług
doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi
kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne
usługi prawnicze lub reklama.
Realizacja inwestycji, w tym:
• zakup środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu,
• zakup patentów, licencji, know-how służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu.
Wnioskodawcy: podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego
przedsiębiorcy i prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(z wyłączeniem pięciu regionów Polski Wschodniej).
Partnerstwo/podwykonawstwo: przedsiębiorca może powierzyć realizację usługi m.in. jednostce
naukowej.
Dofinansowanie: środki przeznaczone na dofinansowanie projektów:
• zlokalizowanych w województwie mazowieckim to 8 463 000 zł,
• zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie to 61 537 000 zł.
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Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu to 60 000 zł, natomiast dofinansowania
– 51 000 zł, z zastrzeżeniem, że dotyczą wydatków w ramach usług doradczych związanych
z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu.
Maksymalna wartości kosztów kwalifikowanych w ramach poddziałania tj. 1 500 000 zł (w tym:
maksymalnie na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco
ulepszonego produktu 500 000 zł oraz maksymalnie do 1 000 000 zł na inwestycję).
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
• 85% kosztów kwalifikowalnych na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem
nowego lub znacząco ulepszonego produktu,
• w zakresie inwestycji początkowej: zgodna z mapą pomocy regionalnej.
Okres trwania projektu: do 31 grudnia 2023 r.
Termin składania wniosków:
I runda – od 24 listopada 2020 r. do 28 lutego 2021 r.
II runda – od 1 marca do 31 maja 2021 r.
III runda – od 1 czerwca do 28 lipca 2021 r.
Miejsce/sposób składania wniosków: za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na
stronie PARP.
Zgodnie z Pismem okólnym nr 3/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 20 maja 2016 r.
dokumentację związaną z procesem zgłaszania się jednostek organizacyjnych PW w roli
podwykonawcy prac merytorycznych w projekcie, w kwotach powyżej limitu wskazanego
w pełnomocnictwach kierowników jednostek organizacyjnych PW, podpisuje Prorektor ds. Nauki za
pośrednictwem Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii CZIiTT PW.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PARP.
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

3. Konkurs NCBR „Szybka ścieżka dla regionów słabiej rozwiniętych” (PO IR)
Cel: podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R
w prowadzonej działalności gospodarczej.
Tematyka: brak określonego zakresu tematycznego.
• projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe;
• w przypadku projektu realizowanego samodzielnie, wnioskodawca musi realizować projekt
poza województwem mazowieckim, a w przypadku konsorcjum, wnioskodawca podaje
miejsce realizacji projektu osobno dla każdego konsorcjanta; żadne z tych miejsc nie może
znajdować się w województwie mazowieckim;
• prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu;
• limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
o dla przedsiębiorstwa: 50%–60% kosztów kwalifikowalnych,
o dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.
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Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja naukowo-przemysłowe
(składające się z maksymalnie trzech podmiotów, w tym minimum jednego przedsiębiorstwa
i minimum jednej 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 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: 300 000 000 PLN, w tym:
• 100 000 000 PLN z alokacji dla województwa mazowieckiego,
• 200 000000 PLN z alokacji dla pozostałych województw.
Okres trwania projektu: 31 grudnia 2023 r.
Termin składania wniosków:
runda I (dla dużych przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów, także z udziałem MŚP i jednostek
naukowych) – od 22 marca do 12 kwietnia 2021 r.
runda II (dla MŚP oraz ich konsorcjów, także z udziałem jednostek naukowych) – od 13 kwietnia
do 4 maja 2021 r. (godz. 16:00)
Nabór wniosków w danej rundzie konkursu zostanie zamknięty, gdy suma wartości dofinansowania
w złożonych wnioskach w ramach danej rundy przekroczy 500% alokacji danej rundy z zastrzeżeniem,
że nabór wniosków w danej rundzie trwa co najmniej 7 dni.
Miejsce/sposób składania wniosków: wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego (link do
systemu będzie aktywny od 22 marca 2021 r.)
Zgodnie z Pismem okólnym nr 3/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 20 maja 2016 r.
dokumentację związaną z procesem zgłaszania się jednostek organizacyjnych PW w roli
podwykonawcy prac merytorycznych w projekcie, w kwotach powyżej limitu wskazanego
w pełnomocnictwach kierowników jednostek organizacyjnych PW, podpisuje Prorektor ds. Nauki za
pośrednictwem Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii CZIiTT PW.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.
4
2021-02-24

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 59 26, email: malgorzata.szymanska@pw.edu.pl
Komunikaty
1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków na granty ERC
Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) ogłosiła terminy
rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków na granty ERC.
Starting Grants
• rozpoczęcie naboru: 25 lutego 2021 r.
• zakończenie naboru: 8 kwietnia 2021 r.
Consolidator Grants
• rozpoczęcie naboru: 11 marca 2021 r.
• zakończenie naboru: 20 kwietnia 2021 r.
Advanced Grants
• rozpoczęcie naboru: 20 maja 2021 r.
• zakończenie naboru: 31 sierpnia 2021 r.
Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie ERC.
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Edyta Czerwonka
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów
tel. 22 234 14 80, email: edyta.czerwonka@pw.edu.pl

2. Webinaria Enspire Science dot. programu Horyzont Europa
Zachęcamy do udziału w bezpłatnych webinariach organizowanych przez Enspire Science na temat
nowego programu ramowego UE Horyzont Europa.
Webinarium 1: How to prepare for the new Horizon Europe programme?
Webinarium odbędzie się 2 marca 2021 r. o godz. 10.00 i godz. 13.00. Na wydarzenie należy
zarejestrować się poprzez formularz online.
Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie Enspire Science.
Webinarium 2: Horizon 2020 to Horizon Europe – key changes to the application template
Webinarium odbędzie się 2 marca 2021 r. o godz. 15.00. Na wydarzenie należy zarejestrować się
poprzez formularz online.
Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie Enspire Science.
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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

3. Grant SONATA BIS dla PW
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniku konkursu SONATA BIS 10. Wśród badań rekomendowanych
do dofinansowania jest projekt Politechniki Warszawskiej.
Celem konkursów SONATA BIS jest wspieranie tworzenia nowych zespołów naukowych. Kierownikiem
projektu może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora od 5 do 12 lat przed udziałem
w konkursie. Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia dla członków
nowego zespołu, stypendia dla studentów i doktorantów oraz aparaturę.
Do X edycji programu SONATA BIS zgłoszono 427 projektów. NCN wybrało spośród nich 76. Ich autorzy
otrzymają łącznie 179 mln zł.
Wśród naukowców, którzy zostali rekomendowani do otrzymania grantu, jest dr hab. inż. Hanna
Zbroszczyk z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Przyznano jej 2 769 400 zł na badania
Eksploracja Diagramu Fazowego QCD Silnie Oddziałującej Materii w Eksperymentach HADES i CBM
w GSI/FAIR.
Lista rankingowa konkursu SONATA BIS 10 dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Nauki.

4. Zmiany w dokumentacji oraz wydłużenie terminu składania wniosków w ramach przedsięwzięcia
„Oczyszczalnia przyszłości”
NCBR informuje, że w wyniku postulatów zgłoszonych w trakcie spotkania wyjaśniającego
wprowadzono zmiany w dokumentacji oraz harmonogramie postępowania.
W wyniku postulatów zgłoszonych podczas spotkania wyjaśniającego oraz mając na celu
wypracowanie jak najkorzystniejszych warunków współpracy w ramach przedsięwzięcia
„Oczyszczalnia przyszłości”, NCBR poinformował o dodatkowych zmianach doprecyzowujących
wprowadzonych do wzoru umowy oraz w harmonogramie przedsięwzięcia.
W szczególności doprecyzowano, że wcześniejsza spłata kapitału zwrotu docelowego w obu ścieżkach
komercjalizacji wygasza to zobowiązanie. Obniżono wysokość uzupełniającego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy z 30% na 10% maksymalnego wynagrodzenia etapu. Doprecyzowano
postanowienia w zakresie ochrony praw twórców.
W wyniku wprowadzonych zmian wydłużono również termin składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu do 5 marca 2021 r., do godz. 12:00.
Opublikowane dokumenty dostępne są na stronie NCBR w zakładce Zamówienia publiczne.
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
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Szkolenia
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych
Data
Organizator
2021-02-23 –
EIT Manufacturing
2021-02-25
2021-02-25

Regionalny Punkt Kontaktowy
Programów Ramowych UE w Poznaniu

2021-03-02

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

2021-03-02

Enspire Science

2021-03-02

Enspire Science

2021-03-24

Joint Programming Platform (JPP)
ERA-Net Smart Energy Systems

Temat
Virtual EIT Manufacturing MatchMaking
Event 2021
Webinarium "Portal Funding&Tender bez
tajemnic! – Odc. 1: Zakładanie konta
osobistego i organizacji"
Dzień otwarty NCBR dot. konkursu Szybka
Ścieżka
Webinarium "How to prepare for the new
Horizon Europe programme"
Webinarium "Horizon 2020 to Horizon Europe
– key changes to the application template"
Webinarium dot. I konkursu (MICall20)
w ramach ERA-Net ENERDIGIT

email: izabela.dranka@pw.edu.pl
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