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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Konkurs 2/1.2/2018 Program sektorowy INNOMOTO Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac 
B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R 

2. Interreg Europa – 4., ostatni nabór 
Komunikaty 

1. Wspólne Przedsięwzięcie INGA – wydłużenie naboru i zmiany w dokumentacji 
2. Ogłoszenie wyników w Programie Bloki 200+ 

 

Konkursy 

 
1. Konkurs 2/1.2/2018 Program sektorowy INNOMOTO Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R 

przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R 

Cel: wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora motoryzacyjnego w perspektywie 

roku 2026. 

Tematyka: B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być 

uzupełnione o prace przedwdrożeniowe). 

Wnioskodawcy: O przyznanie dofinansowania w ramach przedsięwzięcia może ubiegać się 

wnioskodawca będący: 

 przedsiębiorcą (przedsiębiorstwa), 

 konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców). 

Podwykonawstwo: Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie 

podwykonawcy m.in. jednostce naukowej. 

Termin naboru wniosków: 11 maja – 10 lipca 2018 r. (do godziny 16:00) 

Dofinansowanie: Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 1 mln PLN, maksymalna – 30 mln 

PLN. Wysokość dofinansowania dla przedsiębiorców zależy od wielkości przedsiębiorcy i kategorii prac 

w ramach projektu (badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe). 

Ważne informacje o konkursie: 

Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć: 

 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych 

prac rozwojowych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez 

przedsiębiorstwo; 

 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych 

prac rozwojowych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw; 

 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy 

de minimis ponoszonych przez danego przedsiębiorstwo. 
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Projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim.  

Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe. 

Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie 

może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. 

Sposób składania wniosków: Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu 

informatycznego (link do systemu – aktywny będzie od 11 maja 2018 r.). 

Szczegółowe informacje: Dokumentację związaną z procesem zgłaszania się jednostek Uczelni w roli 

wykonawcy prac merytorycznych w projekcie, w kwotach powyżej limitu wskazanego 

w pełnomocnictwach kierowników jednostek organizacyjnych PW, podpisuje Prorektor ds. Nauki prof. 

dr hab. Rajmund Bacewicz za pośrednictwem Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii CZIiTT PW. 

Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie NCBR. 

 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Małgorzata Szymańska  
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 71 99, email: małgorzata.szymanska@pw.edu.pl 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Interreg Europa – 4., ostatni nabór 
 
Cel: unowocześnianie polityk i programów rozwoju regionalnego, szczególnie regionalnych i 

krajowych programów operacyjnych, a także programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

Interreg Europa wspiera wymianę doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród instytucji, które 

współpracują nad wybraną dziedziną polityki. 

 

Tematyka: Tematyka programu obejmuje badania i innowacje, konkurencyjność MŚP, wspieranie 
gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami.  

 

Wnioskodawcy:  

 władze publiczne wszystkich szczebli, 

 instytucje publiczne (podmioty prawa publicznego zgodnie z  dyrektywą 2014/24/WE ws. 

zamówień publicznych), przykładowo, uczelnie, agencje rozwoju, instytuty itp. 

 prywatne podmioty non profit posiadające osobowość prawną, przykładowo, uczelnie 

prywatne, izby, fundacje itp. 

Partnerstwo/podwykonawstwo: Rekomendowana liczba partnerów w projekcie: od 5 do 10 

instytucji.  

 

Dofinansowanie:  

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: w zależności od statusu partnera: 

do 85% lub 75% wydatków kwalifikowalnych (uczelnie 85%). 

https://www.cziitt.pw.edu.pl/dzial-komercjalizacji-i-transferu-technologii/informacje-o-zespole/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/innomoto2018/
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Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: ok. 74 mln euro z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 270 tys. EUR środki norweskie. 

Termin naboru wniosków: 7 maja – 22 czerwca 2018 r. 

Okres trwania projektu: 2 fazy – od 3 do 5 lat.  

 

Miejsce/sposób składania wniosków: Wnioski są składane elektronicznie do Wspólnego 

Sekretariatu programu w Lille (Francja), poprzez Interreg Europe online system (iOLF). 

 

Szczegółowe informacje: Program Interreg Europa jest doskonałym narzędziem do inicjowania 

zmian oraz wprowadzania innowacji w regionach. W oparciu o wymianę doświadczeń i wiedzy z 

partnerami oraz ekspertami z UE-28, Norwegii, Szwajcarii istnieje możliwość unowocześniania 

polskich instrumentów polityki.  

Podstawą projektu powinien być określony instrument polityki, np. regionalny program 

operacyjny, a jego rezultatem propozycja zmian wybranego dokumentu. 

Szczegółowe informacje na temat czwartego naboru są dostępne na stronach Ministerstwa 

Rozwoju oraz Serwisu Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego 

Instrumentu Sąsiedztwa a także na oficjalnej stronie programu. 

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 
 
 

Komunikaty 

 
1. Wspólne Przedsięwzięcie INGA – wydłużenie naboru i zmiany w dokumentacji 
 
Wydłużono nabór oraz wprowadzano zmiany w dokumentacji dla konkursu w ramach Wspólnego 
Przedsięwzięcia INGA z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Operatorem 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 
  
Wprowadzone zmiany dotyczą: 
1. w Regulaminie Konkursu:  

 wydłużenia naboru wniosków o dofinansowanie do 11 maja 2018 r., 

 zakresu tematycznego – zmiany przypisania poszczególnych tematów do PGNiG S.A. i GAZ-
SYSTEM S.A. jako partnerów je współfinansujących, 

 wprowadzenia zasady, że pracownicy partnerów WP INGA oraz podmiotów z nimi 
powiązanych nie mogą wchodzić w skład kadry biorącej udział w realizacji projektu, w celu 
uniknięcia konfliktu interesów, 

 przesyłania Wnioskodawcy, wraz z informacją o możliwości uzupełnienia lub poprawy 
wniosku, dodatkowo opinii na temat jego wniosku w zakresie wszystkich kryteriów oceny, 

http://www.iolf.eu/
http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/programy-europejskiej-wspolpracy-terytorialnej/interreg-europa/
http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/programy-europejskiej-wspolpracy-terytorialnej/interreg-europa/
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/ostatni-nabor-interreg-europa-materialy-ze-spotkania-w-warszawie/
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/ostatni-nabor-interreg-europa-materialy-ze-spotkania-w-warszawie/
https://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/
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 doprecyzowania konieczności ponownego przesyłania do IP wniosku o dofinansowanie 
w systemie informatycznym po uzupełnieniu w zakresie braków formalnych lub poprawie 
oczywistych omyłek oraz po uzupełnieniu wniosku w trakcie oceny; 

2. we  wzorze wniosku o dofinansowanie:  

 wprowadzenia oświadczenia, że wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

 drobnych zmian redakcyjnych; 
3. w Instrukcji do wniosku o dofinansowanie:  

 doprecyzowania na str. 6, że zgodność z zasadą równości szans oznacza, że projekt ma 
neutralny lub pozytywny wpływ na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, 

 przeformułowania zapisów dotyczących efektu dyfuzji, z uwagi na to, że w przypadku 
współpracy dużego przedsiębiorstwa będącego wnioskodawcą z jednostką naukową (innym 
członkiem konsorcjum), efekt ten zawsze wystąpi, 

 dopisania w rozdz. V warunków dotyczących składu kadry naukowo-badawczej i zarządzającej 
projektem – zgodnie z zasadami wskazanymi w RK, w celu uniknięcia konfliktu interesów,  

 dopisania informacji o konieczności stosowania trybu określonego w podrozdziale 6.5. 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014–2020 (tj. w trybie zasady konkurencyjności lub rozeznania rynku, w zależności od 
wartości zamówienia) – dla zawierania umów zleceń z członkami zespołu B+R oraz 
zarządzającego, a także umów z podwykonawcami, 

 drobnych zmian redakcyjnych. 
  
Powyższe zmiany obowiązują od dnia 18 kwietnia 2018 r. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: 
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14112018inga/   
 
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. Ogłoszenie wyników w Programie Bloki 200+  

NCBR poinformowało o wynikach oceny złożonych wniosków o dopuszczenie do postępowania.  

Wśród 6 wniosków pozytywnie ocenionych i zakwalifikowanych do podpisania umowy znalazły się 
2 złożone przez Politechnikę Warszawską (Instytut Techniki Cieplnej MEiL).  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/bloki-200/art,6147,informacja-z-otwarcia-wnioskow-
o-dopuszczenie-do-udzialu-w-postepowaniu-23417pu.html  
 
 

email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14112018inga/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/bloki-200/art,6147,informacja-z-otwarcia-wnioskow-o-dopuszczenie-do-udzialu-w-postepowaniu-23417pu.html
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/bloki-200/art,6147,informacja-z-otwarcia-wnioskow-o-dopuszczenie-do-udzialu-w-postepowaniu-23417pu.html

