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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 
1. NCBR - I konkurs w ramach programu ERA-NET Co-Fund SusCrop (Sustainable Crop Production) 
2. NCBR - III konkurs w ramach współpracy polsko-niemieckiej 
3. Centrum Projektów Polska Cyfrowa - konkurs POPC.03.02.00-IP.01-00-003/18 na dofinansowanie 

projektów w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, 
Centrum Mistrzostwa Informatycznego 

 

Konkursy 

 
1. NCBR - I konkurs w ramach programu ERA-NET Co-Fund SusCrop (Sustainable Crop Production) 
 
Cel: Wsparcie międzynarodowych projektów dotyczących poprawy trwałości i odporności produkcji 
roślinnej. 
Tematyka: zrównoważona produkcja roślinna i rolnictwo. 
Wnioskodawcy: Międzynarodowe konsorcja składające się z przynajmniej 3 partnerów z co najmniej 
3 różnych krajów uczestniczących w programie (Niemcy, Francja, Norwegia , Irlandia, Turcja, Estonia, 
Polska, Belgia, Finlandia, Łotwa, Irlandia, Węgry, Holandia, Hiszpania, Austria, Dania, Włochy, 
Rumunia, Kanada). 
Dofinansowanie: do 200 000 euro na projekt. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów 
w tym konkursie wynosi 500 000 euro.  
Okres trwania projektu: do 36 m-cy. Finansowanie powinno rozpocząć się na początku 2019 r. 
Termin składania wniosków: do 4 kwietnia 2018 r., godz. 13:00 (wstępne wnioski), do 31 sierpnia 
2018 r., godz. 13:00 (wnioski pełne).  
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: IV kwartał 2018 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez 
system elektroniczny dostępny na stronie: https://www.submission.suscrop.eu/.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:  

 NCBR: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/era-net-
suscrop/konkursy/art,5879,otwarcie-naboru-wnioskow-w-i-konkursie-programu-era-net-co-
fund-suscrop-era-net-on-sustainable-crop-production.html   

 ERA-NET SusCrop: www.era-cvd.eu  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Justyna Wojciechowska  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl 
 
W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum: 
dr inż. Izabela Dranka 
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 80, email: izabela.dranka@pw.edu.pl 
__________________________________________________________________________________ 

https://www.submission.suscrop.eu/
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/era-net-suscrop/konkursy/art,5879,otwarcie-naboru-wnioskow-w-i-konkursie-programu-era-net-co-fund-suscrop-era-net-on-sustainable-crop-production.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/era-net-suscrop/konkursy/art,5879,otwarcie-naboru-wnioskow-w-i-konkursie-programu-era-net-co-fund-suscrop-era-net-on-sustainable-crop-production.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/era-net-suscrop/konkursy/art,5879,otwarcie-naboru-wnioskow-w-i-konkursie-programu-era-net-co-fund-suscrop-era-net-on-sustainable-crop-production.html
http://www.era-cvd.eu/
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2. NCBR - III konkurs w ramach współpracy polsko-niemieckiej 
 
Cel: Wsparcie polsko-niemieckiej współpracy w badaniach i rozwoju.  
Tematyka: Healthcare Industry/Medical Technology: 

 Telemedicine and Telediagnostics 

 Digital diagnostic support 

 Smart surgery 
Wnioskodawcy: Konsorcjum składające się z co najmniej 1 przedsiębiorcy/start-upu i co najmniej 
1 jednostki naukowej. 
Dofinansowanie: do 300 000 euro na projekt. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów 
w tym konkursie wynosi 1,5 mln euro.  
Okres trwania projektu: do 36 m-cy.  
Termin składania wniosków: do 19 kwietnia 2018 r.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej (skan 
dokumentów zawierający wymagane podpisy i załączniki) na adres e-mail: wpn3@ncbr.gov.pl, 
podając w tytule akronim projektu. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: 
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/niemcy/iii-
konkurs/art,5886,otwarcie-trzeciego-konkursu-na-wspolne-projekty-badawczo-rozwojowe-w-
ramach-wspolpracy-polsko-niemieckiej-w-obszarze-digitizatio.html  
 
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 
 
W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum: 
dr inż. Izabela Dranka 
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 80, email: izabela.dranka@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Centrum Projektów Polska Cyfrowa - konkurs POPC.03.02.00-IP.01-00-003/18 na dofinansowanie 
projektów w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, 
Centrum Mistrzostwa Informatycznego 
 
Cel: Wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.  
Grupa docelowa: 

 nauczyciele szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nauczyciele akademiccy, inne osoby 
dorosłe wykazujące predyspozycje do pracy oraz zainteresowanie pracą z wybitnie uzdolnioną 
młodzieżą, 

 wykazujący uzdolnienia informatyczne uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniowie 
liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I i II stopnia.  

Wnioskodawcy: Organizacje pozarządowe, partnerstwa organizacji pozarządowych z JST, instytucje 
prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, instytucje publiczne z obszaru 

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/niemcy/iii-konkurs/art,5886,otwarcie-trzeciego-konkursu-na-wspolne-projekty-badawczo-rozwojowe-w-ramach-wspolpracy-polsko-niemieckiej-w-obszarze-digitizatio.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/niemcy/iii-konkurs/art,5886,otwarcie-trzeciego-konkursu-na-wspolne-projekty-badawczo-rozwojowe-w-ramach-wspolpracy-polsko-niemieckiej-w-obszarze-digitizatio.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/niemcy/iii-konkurs/art,5886,otwarcie-trzeciego-konkursu-na-wspolne-projekty-badawczo-rozwojowe-w-ramach-wspolpracy-polsko-niemieckiej-w-obszarze-digitizatio.html
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nauki, instytucje publiczne z obszaru edukacji, instytucje publiczne z obszaru kultury, szkoły wyższe, 
partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami. 
Dofinansowanie: min. wartość projektu – 20 mln zł. Kwota przeznaczona na dofinansowanie 
projektów w tym konkursie wynosi 50 mln zł. Do dofinansowania zostanie wybrany wyłącznie 
1 projekt. 
Okres trwania projektu: max. do 31 grudnia 2023 r.  
Termin składania wniosków: od 28 lutego 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą 
w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem 
aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl. 
Wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko 1 wniosek o dofinansowanie i nie może występować 
w roli Partnera w innym złożonym do dofinansowania wniosku w konkursie. W związku z tym 
zainteresowanych aplikowaniem proszę o jak najszybsze zgłoszenie informacji o przygotowywanym 
wniosku do Małgorzaty Szymańskiej, Dział Funduszy Strukturalnych COP. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-popc-3-2-trzeci-konkurs/  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Małgorzata Szymańska 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 71 99, email: malgorzata.szymanska@pw.edu.pl 
 
 

email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 

https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-popc-3-2-trzeci-konkurs/

