Informacje o funduszach
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych
Konkursy
1. Horyzont 2020 – ERA Chairs
2. Horyzont 2020 – Twinning
3. NCN ogłosiło konkurs PRELUDIUM 16
4. NCN ogłosiło konkurs SONATA 14
5. NCN ogłosiło konkurs OPUS 16
Komunikaty
1. Przedłużenie naboru w konkursie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, typ
projektów: „Projekty badawczo-rozwojowe”, dla beneficjentów posiadających doświadczenie
w prowadzeniu prac B+R
2. Sposób wyliczania okresu trwałości w projektach realizowanych w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Szkolenia
1. COP PW zaprasza na szkolenie "Krajowe projekty badawcze – aktualna oferta konkursowa, ze
szczególnym uwzględnieniem konkursów NCN: Opus 16, Preludium 16 i Sonata 14"
2. Harmonogram szkoleń zewnętrznych
Konkursy
1. Horyzont 2020 – ERA Chairs
Cel: Zatrudnienie i utrzymanie wysokiej jakości kadry naukowej oraz wdrożenie zmian strukturalnych
niezbędnych do osiągnięcia trwałej doskonałości naukowej. Stanowisko w ramach ERA Chairs
powinien objąć wybitny badacz w danej dziedzinie, który powoła w zatrudniającej go jednostce nowy
zespół naukowy i będzie prowadzić badania na najwyższym światowym poziomie. Oprócz wzrostu
doskonałości naukowej jednostki przewiduje się zwiększenie jej skuteczności w pozyskiwaniu dalszego
finansowania.
Tematyka: Dowolna dziedzina badań.
Wnioskodawcy: Uczelnie, instytuty badawcze, które chcą utworzyć katedrę badawczą i wzmocnić
swoją pozycję międzynarodową.
Dofinansowanie: do 2,5 mln euro. Dofinansowane działania mają charakter wspierający
i koordynujący, nie obejmują prowadzenia badań czy zakupu infrastruktury badawczej.
Okres trwania projektu: do 60 m-cy.
Termin składania wniosków: 15 listopada 2018 r., godz. 17:00.
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za
pośrednictwem systemu informatycznego Participant Portal.
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespre
ad-04-2019.html
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W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Aleksander Molenda
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów
tel. 22 234 14 82, email: aleksander.molenda@pw.edu.pl
__________________________________________________________________________________
2. Horyzont 2020 – Twinning
Cel: Wzmocnienie określonego obszaru badań w danej instytucji i jej doskonałości naukowej poprzez
współpracę z wiodącymi jednostkami badawczymi z zagranicy.
Tematyka: Dowolna dziedzina badań.
Wnioskodawcy: konsorcjum minimum 3 jednostek badawczych:
 jednej z kraju o niższym stopniu rozwoju doskonałości w badaniach naukowych, w tym z Polski;
 dwóch zagranicznych, wiodących instytucji badawczych, o międzynarodowej reputacji.
Dofinansowanie: do 1 mln euro. Dofinansowane działania mają charakter wspierający i koordynujący,
nie obejmują prowadzenia badań czy zakupu infrastruktury badawczej.
Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Termin składania wniosków: 15 listopada 2018 r., godz. 17:00.
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za
pośrednictwem systemu informatycznego Participant Portal.
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespre
ad-03-2018.html
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
dr inż. Izabela Dranka
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów
tel. 22 234 14 80, email: izabela.dranka@pw.edu.pl
__________________________________________________________________________________
3. NCN ogłosiło konkurs PRELUDIUM 16
Cel: Wsparcie badań prowadzonych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające
stopnia naukowego doktora.
Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej dyscyplinie naukowej określonej w panelach NCN.
Wnioskodawcy: Jednostki naukowe, konsorcja naukowe, sieci naukowe i jednostki organizacyjne
uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, centra naukowo-przemysłowe,
centra naukowe Polskiej Akademii Nauk, centra naukowe uczelni, biblioteki naukowe, jednostki
organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja
2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, osoby fizyczne, przedsiębiorcy
prowadzący badania naukowe w innej formie niż formy określone powyżej.
Dofinansowanie: Dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 m-cy, finansowanie nie może
przekroczyć 70 tys. zł, dla 24 m-cy – 140 tys. zł, dla 36 m-cy – 210 tys. zł.
Okres trwania projektu: 12, 24 albo 36 m-cy.
Termin składania wniosków: 17 grudnia 2018 r.
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Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane są
w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.
Jeden egzemplarz wniosku należy złożyć w Dziale Projektów Krajowych COP PW do 7 grudnia 2018 r.
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie:
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium16
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Weronika Figurska
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów
tel. 22 234 50 35, email: weronika.figurska@pw.edu.pl
__________________________________________________________________________________
4. NCN ogłosiło konkurs SONATA 14
Cel: Wsparcie badań prowadzonych przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany
w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej dyscyplinie naukowej określonej w panelach NCN.
Wnioskodawcy: Jednostki naukowe, konsorcja naukowe, sieci naukowe i jednostki organizacyjne
uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, centra naukowo-przemysłowe,
centra naukowe Polskiej Akademii Nauk, centra naukowe uczelni, biblioteki naukowe, jednostki
organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja
2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, osoby fizyczne, przedsiębiorcy
prowadzący badania naukowe w innej formie niż formy określone powyżej.
Dofinansowanie: Maksymalna wysokość finansowania nie jest określona, można wnioskować
o dowolną, uzasadnioną kwotę.
Okres trwania projektu: 12, 24 albo 36 m-cy.
Termin składania wniosków: 17 grudnia 2018 r.
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane są
w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.
Jeden egzemplarz wniosku należy złożyć w Dziale Projektów Krajowych COP PW do 7 grudnia 2018 r.
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie:
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata14
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Weronika Figurska
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów
tel. 22 234 50 35, email: weronika.figurska@pw.edu.pl
__________________________________________________________________________________
3. NCN ogłosiło konkurs OPUS 16
Cel: Realizacja projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury
naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej dyscyplinie naukowej określonej w panelach NCN.
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Wnioskodawcy: Jednostki naukowe, konsorcja naukowe, sieci naukowe i jednostki organizacyjne
uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, centra naukowo-przemysłowe,
centra naukowe Polskiej Akademii Nauk, centra naukowe uczelni, biblioteki naukowe, jednostki
organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja
2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, osoby fizyczne, przedsiębiorcy
prowadzący badania naukowe w innej formie niż formy określone powyżej.
Dofinansowanie: Maksymalna wysokość finansowania nie jest określona, można wnioskować
o dowolną, uzasadnioną kwotę.
Okres trwania projektu: 12, 24 albo 36 m-cy.
Termin składania wniosków: 17 grudnia 2018 r.
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane są
w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.
Jeden egzemplarz wniosku należy złożyć w Dziale Projektów Krajowych COP PW do 7 grudnia 2018 r.
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie:
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus16
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Weronika Figurska
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów
tel. 22 234 50 35, email: weronika.figurska@pw.edu.pl
Komunikaty
1. Przedłużenie naboru w konkursie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, typ
projektów: „Projekty badawczo – rozwojowe”, dla beneficjentów posiadających doświadczenie
w prowadzeniu prac B+R
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w dniu 18 września 2018 r.
Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków
w ramach konkursu nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18 do dnia 24 października 2018 r. do
godz. 15.00.
Przedłużenie terminu naboru podyktowane jest zgłoszonymi przez wnioskodawców
wątpliwościami dotyczącymi zasad współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a jednostką naukową
w zakresie przekazania na rzecz przedsiębiorcy prawa do własności intelektualnej wyników badań
opracowanych w trakcie realizacji projektu.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-przedluzenia-naboru-wramach-konkursu-rpma-01-02-00-ip-01-14-080-18-z-dzialania-1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowaprzedsiebiorstw-typ-projektow-projekty-badawczo-ro/
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
__________________________________________________________________________________
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2. Sposób wyliczania okresu trwałości w projektach realizowanych w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedstawiło sposób wyliczania okresu trwałości w projektach
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Zgodnie z postanowieniami Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków
w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013
„poprzez datę zakończenia projektu należy rozumieć termin realizacji projektu określony w umowie
o dofinansowanie projektu, z uwzględnieniem przepisów art. 88 Rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/2006”.
Dodatkowo stosownie do stanowiska Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia, wyrażonego w pkt. 3.7 dokumentu Zagadnienie zachowania trwałości projektu
współfinansowanego z funduszy europejskich, przy ustalaniu terminu zakończenia realizacji projektu
należy kierować się ww. zapisem Krajowych wytycznych, z uwzględnieniem:
 przewidywanego terminu wykonania wszystkich czynności w ramach projektu,
 przewidywanego terminu zapłacenia przez Beneficjenta wszystkich wydatków,
 przewidywanego terminu wypłacania Beneficjentowi wkładu publicznego.
Kumulatywnie spełnienie ww. trzech przesłanek rozpoczyna bieg okresu trwałości projektu.
Określony w Umowie o dofinansowanie termin zakończenia realizacji projektów
realizowanych w ramach I i II osi PO IG, jako dzień złożenia do Instytucji Pośredniczącej wniosku
o płatność końcową, nie jest w pełni spójny z podejściem horyzontalnym przyjętym w okresie
programowania 2007-2013.
Instytucja Pośrednicząca umożliwia Beneficjentom osiągnięcie wymaganych wskaźników
rezultatu w okresie dłuższym niż wynikający obecnie z literalnego brzmienia umowy
o dofinansowanie.
W związku z powyższym, jeżeli w projektach zrealizowanych w ramach I i II osi PO IG wskaźniki
rezultatu nie zostały osiągnięte na poziomie i w terminie określonym w Umowie o dofinansowanie,
Instytucja Pośrednicząca zaleca wystąpienie z wnioskiem o wydłużenie terminu osiągnięcia
wskaźników. Data końcowa osiągnięcia wskaźników nie może być późniejsza niż ta wskazana w pkt.
3.7 dokumentu Zagadnienie zachowania trwałości projektu współfinansowanego z funduszy
europejskich.
W przypadku wątpliwości można kierować zapytania na adres mailowy:
trwalosc.poig@ncbr.gov.pl.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/sposob-wyliczaniaokresu-trwalosci-w-projektach-realizowanych-w-ramach-programu-operacyjnego-innowac/
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

Szkolenia
1. COP PW zaprasza na szkolenie "Krajowe projekty badawcze – aktualna oferta konkursowa,
ze szczególnym uwzględnieniem konkursów NCN: Opus 16, Preludium 16 i Sonata 14"
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Temat spotkania: Krajowe projekty badawcze – aktualna oferta konkursowa, ze szczególnym
uwzględnieniem konkursów NCN: Opus 16, Preludium 16 i Sonata 14.
Prowadzący szkolenie: pracownicy COP PW.
Termin: 10 października 2018 r., godz. 10:00.
Miejsce: sala 4.07, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.
Agenda:
1. Źródła finansowania projektów krajowych. Krótkie omówienie pomiotów finansujących;
2. Narodowe Centrum Nauki – szczegółowe omówienie konkursów Preludium 16, Opus 16
i Sonata 14. Specyfika konkursów, najważniejsze zmiany, zasady aplikowania i procedury
wewnętrzne;
3. Inne konkursy w NCN (Miniatura, programy międzynarodowe);
4. Oferta konkursowa pozostałych krajowych źródeł finansowania w IV kwartale 2018 r.
i w I kwartale 2019 r. (NCBR i MNiSW).
Termin zgłoszenia: do 5 października 2018 r.
Zgłoszenie: imię i nazwisko, wydział i dane kontaktowe należy przesłać na adres cop@pw.edu.pl.
Liczba miejsc ograniczona.
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Bartosz Kosikowski
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów
tel. 22 234 64 10, email: bartosz.kosikowski@pw.edu.pl
__________________________________________________________________________________
2. Harmonogram szkoleń zewnętrznych

Data

Organizator

Temat

2018-10-16

Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE

Energia, środowisko, materiały dla energii i
przemysł procesowy w programie Horyzont
2020 - dzień informacyjny

2018-10-16

Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE

Możliwości finansowania technologii
kosmicznych z programu Horyzont 2020

2018-10-16

Ministerstwo Inwestycji i
Rozwoju

Szkolenie dla wnioskodawców i
beneficjentów Programu Inteligentny Rozwój
z realizacji zasady zrównoważonego rozwoju
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2018-10-12

Ministerstwo Inwestycji i
Rozwoju

Szkolenie dla wnioskodawców i
beneficjentów Programu Inteligentny Rozwój
z realizacji zasady zrównoważonego rozwoju

2018-10-11

Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów
Unijnych

Zasady aplikowania o dofinansowanie oraz
wypełniania wniosku aplikacyjnego w
systemie MEWA 2.0 w ramach Regionalnego
Programu Województwa Mazowieckiego
2014-2020

2018-10-1112

Enteprise Europe Network

Spotkanie brokerskie Nuclear Physics
Innovation oraz warsztaty Nuclear Physics
Research-Technology Coaction

2018-10-12
2018-10-10

Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów
Unijnych

Szkolenie dla beneficjentów RPO WM 20142020 pt. Pomoc publiczna i pomoc de
minimis w projektach finansowanych w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020

2018-10-10

Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE

Bezpieczeństwo żywnościowe i
biogospodarka w programie Horyzont 2020 dzień informacyjny

2018-10-10

Poznański Park NaukowoTechnologiczny

Customer Discovery - warsztaty dla
innowatorów z definiowania potencjalnych
klientów i ich potrzeb

2018-10-09

Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE

Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w
polskim przemyśle? - II konferencja

2018-10-09

Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE

Obserwacji Ziemi w Horyzoncie 2020 - dzień
informacyjny
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2018-10-09
2018-10-08

Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów
Unijnych

Szkolenie dla beneficjentów RPO WM 20142020 pt. Prawo zamówień publicznych na
dostawy i usługi oraz zasada
konkurencyjności w projektach
finansowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020

2018-10-05
2018-10-04
2018-10-03
2018-10-02
2018-10-01

Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów
Unijnych

Prawo zamówień publicznych na dostawy i
usługi oraz zasada konkurencyjności w
projektach finansowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014-2020

2018-10-02

Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE

Horyzont 2020 dla miast - dzień informacyjny

2018-10-02

Centrum Projektów Polska
Cyfrowa

Szkolenie dla wnioskodawców działań
2.1,2.2,2.3 POPC z zakresu problematyki
wpływu projektu na zasadę
niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnoprawnościami

2018-09-28

Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów
Unijnych

Szkolenia specjalistyczne pt. Studium
wykonalności w projektach finansowanych w
Ramach Regionalnego Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014-2020
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