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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Nabór w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 4.1 
„Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” - konkurs dla 
projektów z regionów słabiej rozwiniętych 

2. NCBR ogłosiło nabór wniosków w konkursie AAL 2019 
 
Komunikaty 

1. Uwertura 3 - konkurs NCN dla osób planujących złożyć wniosek o grant ERC (European 
Research Council) 

2. Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Nabór w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 4.1 „Badania 
naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” - konkurs dla projektów 
z regionów słabiej rozwiniętych 
 
Cel: Znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla 
rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej.  
Tematyka: B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być 
uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).  
Wnioskodawcy: Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej 1 jednostka naukowa 
i 1 przedsiębiorstwo. Maksymalnie 5 podmiotów. Projekt musi być realizowany poza województwem 
mazowieckim. 
Partnerstwo/Podwykonawstwo: Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R 
w projekcie podwykonawcy, m.in. jednostce naukowej. Wartość prac realizowanych na 
zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:    

 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i  prac rozwojowych 
– ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorstwo;  

 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych 
– ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową;  

 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach 
pomocy de minimis ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo.  

Dofinansowanie: Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł.  
Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:  

1. 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;  
2. 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;  
3. 200 tys. euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto 

pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);  
4. 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.  
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Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro. 
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłącznie z kategorii regionów słabiej 
rozwiniętych.  
Okres trwania projektu: do 36 m-cy.  
Termin składania wniosków: od 4 marca do 30 kwietnia 2019 r., godz. 16:00. Konkurs podzielony na 
dwie rundy: 

1. od 4 marca do 31 marca 2019 r.;  
2. od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r., godz. 16:00. 

Miejsce/Sposób składania wniosków: Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu 
informatycznego (link do systemu – aktywny od 4 marca 2019 r.). 
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. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-
europejskie/poir/konkursy/projekty-aplikacyjne/  
 
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. NCBR ogłosiło nabór wniosków w konkursie AAL 2019 
 
Cel: Finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby z demencją. 
Tematyka: Sustainable Smart Solutions for Ageing well. 
Wnioskodawcy: Międzynarodowe konsorcja składające się z przynajmniej 3 partnerów z co najmniej 
3 różnych krajów uczestniczących w programie (Austria, Belgia, Kanada, Cypr, Dania, Czechy, Węgry,  
Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Hiszpania, 
Szwajcaria). 
Dofinansowanie: Kwota przeznaczona przez NCBR na dofinansowanie projektów w tym konkursie 
wynosi 500 tys. euro.  
Okres trwania projektu: 18-36 mcy. 
Termin składania wniosków: do 24 maja 2019 r., godz. 17:00 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: IV kwartał 2019 r.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez 
system elektroniczny dostępny na stronie internetowej:  
https://ems.aal-europe.eu/ems/app/main?execution=e1s1   
 
Szczegółowe informacje dostępne na stronach: 

 NCBR: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-
aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-aal-2019-call-programu-aal-
54463/ 

 Programu AAL: http://www.aal-europe.eu/  
 

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/projekty-aplikacyjne/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/projekty-aplikacyjne/
https://ems.aal-europe.eu/ems/app/main?execution=e1s1
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-aal-2019-call-programu-aal-54463/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-aal-2019-call-programu-aal-54463/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-aal-2019-call-programu-aal-54463/
http://www.aal-europe.eu/
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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 
 
W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum: 
Adam Gorzelańczyk  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 81, email: adam.gorzelanczyk@pw.edu.pl 
 
 

Komunikaty 

 
1. Uwertura 3 - konkurs NCN dla osób planujących złożyć wniosek o grant ERC (European Research 
Council) 
 
Do 15 marca 2019 r. osoby planujące złożyć wniosek o grant ERC realizowany w polskiej jednostce 
naukowej mogą ubiegać się o dofinansowanie stażu w zagranicznym zespole naukowym realizującym 
własny grant ERC w ramach konkursu NCN Uwertura 3. Taki staż wzmocni profil naukowy kandydata 
do grantu ERC, stworzy możliwość zdobycia wiedzy i cennego doświadczenia w międzynarodowym 
systemie grantowym, a tym samym pozwoli na lepsze przygotowanie własnego wniosku 
i skuteczniejsze występowanie o środki europejskie na realizację badań.  

Konkurs organizowany jest w porozumieniu z European Research Council na podstawie 
programu Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie COP PW.  
 
W przypadku pytań nt. konkursu Uwertura 3 prosimy o kontakt: 
Weronika Figurska  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 50 35, email: weronika.figurska@pw.edu.pl 
 
W przypadku pytań nt. grantów ERC prosimy o kontakt: 
Adam Gorzelańczyk  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 81, email: adam.gorzelanczyk@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 
 
Dnia 6 lutego 2019 r. została podpisana 14. wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu 
Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER). Od tego dnia jest stosowana zmieniona treść dokumentu. 

https://www.cop.pw.edu.pl/Projekty-krajowe/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/NCN-UWERTURA-3
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Modyfikacje wprowadzone do SZOOP PO WER mają na celu dostosowanie dokumentu do zmian, 
wprowadzonych w ramach PO WER zatwierdzonego przez Komisję Europejską 14 grudnia 2018 r. 
Najważniejsze zmiany obejmują w szczególności kwestie: 

• w Działaniu 3.5 - wprowadzenia nowego celu szczegółowego, typów operacji oraz wskaźników 
dotyczących poprawy dostępności szkolnictwa wyższego; 

• w ramach Priorytetu III realokacji środków pomniejszając alokację w Działaniach 3.1, 3.2 i 3.4 
i zwiększając w Działaniach 3.3 i 3.5. Realokacje wynikały z niewystarczającej kwoty środków 
koniecznych do zawarcia porozumień i umów wyłonionych do dofinansowania; 

• w ramach Osi III w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce dostosowania definicji wskaźników do zapisów ustawy; 

• wprowadzenia aktualnych wersji Rocznych Planów Działania na 2018 i 2019 rok. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są w serwisie Programu Wiedza Edukacja Rozwój.  
 
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 
 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2019-02-18 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Warsztaty z wypełniania wniosku o 
płatność oraz możliwość 
pozyskiwania dofinansowania z 
funduszy europejskich w 2019 roku 
(EFRR) 

2019-03-05 Centrum Olimpijskie Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego 

IV Międzynarodowe Forum 
Medycyny Personalizowanej  

2019-03-12 Narodowe Centrum Nauki NCN - warsztaty dla pracowników 
administracyjnych  

 

http://www.power.gov.pl/Strony/wiadomosci/Informacja-o-zmianie-SZOOP-PO-WER-2014-2020-2023
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/warsztaty-z-wypelniania-wniosku-o-platnosc-oraz-mozliwosc-pozyskiwania-dofinansowania-z-funduszy-europejskich-w-2019-roku-efrr/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/warsztaty-z-wypelniania-wniosku-o-platnosc-oraz-mozliwosc-pozyskiwania-dofinansowania-z-funduszy-europejskich-w-2019-roku-efrr/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/warsztaty-z-wypelniania-wniosku-o-platnosc-oraz-mozliwosc-pozyskiwania-dofinansowania-z-funduszy-europejskich-w-2019-roku-efrr/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/warsztaty-z-wypelniania-wniosku-o-platnosc-oraz-mozliwosc-pozyskiwania-dofinansowania-z-funduszy-europejskich-w-2019-roku-efrr/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/warsztaty-z-wypelniania-wniosku-o-platnosc-oraz-mozliwosc-pozyskiwania-dofinansowania-z-funduszy-europejskich-w-2019-roku-efrr/
https://www.kpk.gov.pl/?event=save-the-date-iv-miedzynarodowe-forum-medycyny-personalizowanej&znewsletter=30stycznia2019
https://www.kpk.gov.pl/?event=save-the-date-iv-miedzynarodowe-forum-medycyny-personalizowanej&znewsletter=30stycznia2019
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-02-04-rejestracja-warsztaty-dla-pracownikow-administracyjnych
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-02-04-rejestracja-warsztaty-dla-pracownikow-administracyjnych

