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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. PARP ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” 
 
Komunikaty 

1. Granty wewnętrzne dla pracowników Politechniki Warszawskiej, wspierające złożenie 
wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - 
ERC) 

2. Komisja Europejska rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń w ramach konkursu REGIOSTARS 2019 
 
Szkolenia 

1. COP PW zaprasza na szkolenie „Realizacja projektów finansowanych z funduszy strukturalnych  
w partnerstwie (m.in. zasady zawierania umów partnerstwa/konsorcjum)” 

2. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. PARP ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” 
 
Cel: Zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do proinnowacyjnych usług świadczonych przez 
jednostki naukowe. 
Tematyka: Zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco 
ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. 
Wnioskodawcy: Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na 
terytorium RP potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. 
Partnerstwo/podwykonawstwo: Wykonawcą usługi są jednostki naukowe posiadające siedzibę na 
terytorium RP: 
1. organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, określone w art. 2 pkt 83 

rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, posiadające przyznaną kategorię naukową 
A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 
z późn. zm.); 

2. spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; 

3. centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce; 

4. przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa 
w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności 
innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.);  

5. akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub 
notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155). 



  

 

2 

 2019-02-27 
 
 

Dofinansowanie: Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 60 tys. zł, maksymalna – 
400 tys. zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych 
projektu. 
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów: 

• zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 864 043,00 zł; 
• zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 45 135 957,00 zł. 

Okres trwania projektu: do 18 m-cy. Realizacja projektu powinna zakończyć się przed 31 grudnia 2023 r. 
Termin składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w 4 rundach: 
1. runda I – od 20 marca do 20 maja 2019 r., godz. 16:00; 
2. runda II – od 21 maja do 21 lipca 2019 r., godz. 16:00; 
3. runda III – od 22 lipca do 22 września 2019 r., godz. 16:00; 
4. runda IV – od 23 września do 28 listopada 2019 r., godz. 16:00. 

Miejsce/Sposób składania wniosków: Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem 
Generatora Wniosków. 
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 prof. 
dr hab. Rajmund Bacewicz za pośrednictwem Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii 
CZIiTT PW. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  

 NCBR: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-Proinnowacyjne-uslugi-dla-
przedsiebiorstw-232-Bony-na-innowacje-dla-MSP-5     

 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Elżbieta Śmietanka 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 59 26, email: elzbieta.smietanka@pw.edu.pl 
 
 

Komunikaty 

 
1. Granty wewnętrzne dla pracowników Politechniki Warszawskiej, wspierające złożenie wniosku 
w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) 
 
W marcu br. zostanie ogłoszona Decyzja Rektora PW dotycząca konkursu na granty wewnętrzne dla 
pracowników PW planujących złożenie wniosku o grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych 
(ERC). Przyznane środki (maksymalnie 15 tys. zł) mogą być przeznaczone na dofinansowanie działań 
mających na celu przygotowanie wniosku o grant ERC.  

Po ogłoszeniu Decyzji Rektora wnioski o grant wewnętrzny będzie można składać w wersji 
papierowej i elektronicznej w Centrum Obsługi Projektów w terminie do 30 kwietnia 2019 r. 
 
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 
 

https://www.cziitt.pw.edu.pl/dzial-komercjalizacji-i-transferu-technologii/informacje-o-zespole/
https://www.cziitt.pw.edu.pl/dzial-komercjalizacji-i-transferu-technologii/informacje-o-zespole/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-Proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-232-Bony-na-innowacje-dla-MSP-5
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-Proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-232-Bony-na-innowacje-dla-MSP-5
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2. Komisja Europejska rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń w ramach konkursu REGIOSTARS 2019 
 
Celem konkursu REGIOSTARS Awards 2019 jest promocja innowacyjnych projektów, które otrzymały 
dofinansowanie z funduszy europejskich. Swój projekt można zgłosić w jednej z 5 kategorii: 
1. Wspieranie transformacji cyfrowej (Promoting digital transformation), 
2. Łączenie zielonej, niebieskiej i szarej infrastruktury (Connecting green, blue and grey), 
3. Zwalczanie nierówności i ubóstwa (Combatting inequalities and poverty), 
4. Budowanie miast odpornych na zmianę klimatu (Building climate-resilient cities), 
5. Temat roku 2019: Modernizacja służby zdrowia (Topic of the year 2019: Modernising health 

services). 
Z jednego programu można zgłosić maksymalnie 5 projektów, które rozpoczęły się po 1 stycznia 

2007 r. Projekty powinny prezentować nowe podejścia do rozwoju regionalnego. 
Konkurs potrwa do 9 maja 2019 r. Aplikacje należy przesłać wyłącznie online przez stronę 

zgłoszeniową REGIOSTARS. 
Nagrodami będą film promocyjny o projekcie oraz puchar i certyfikat REGIOSTARS 2019. 

Wręczenie nagród odbędzie się w Brukseli, podczas uroczystej gali w trakcie Europejskiego Tygodnia 
Regionów i Miast w październiku 2019 r. Wszyscy finaliści zostaną również zaproszeni do Brukseli na 
szkolenie w lipcu br., a ich projekty znajdą się w bazie najlepszych praktyk, publikowanej na stronie 
InfoRegio. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są w portalu Funduszy Europejskich.  
 

Szkolenia 

 
1. COP PW zaprasza na szkolenie „Realizacja projektów finansowanych z funduszy strukturalnych 
w partnerstwie (m.in. zasady zawierania umów partnerstwa/konsorcjum)” 
 
Temat spotkania: Realizacja projektów finansowanych z funduszy strukturalnych w partnerstwie 
(m.in. zasady zawierania umów partnerstwa/konsorcjum). 
Prowadzący wykład: Witold Chmarzyński (radca prawny) i pracownicy Centrum Obsługi Projektów PW. 
Termin: 5 marca 2019 r., godz. 11:00–16:30. 
Miejsce: sala 4.05, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4. 
 
Agenda: Realizacja projektów finansowanych z funduszy strukturalnych w partnerstwie (m.in. zasady 
zawierania umów partnerstwa /konsorcjum) w ramach:  

 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC),  

 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), 

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM), 

 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) - projekty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 
(FNP) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). 

 
Zgłoszenie: formularz rejestracyjny dostępny na stronie COP PW. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
dr Halina Bukowiecka 
Sekcja Informacji Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 57 71, email: halina.bukowiecka@pw.edu.pl 
 

https://regiostarsawards.eu/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/ruszyl-konkurs-regiostars-awards-2019
https://www.cop.pw.edu.pl/Projekt-NERW-PW/Rekrutacja-na-szkolenia/COP-PW-zaprasza-na-szkolenie-Realizacja-projektow-finansowanych-z-funduszy-strukturalnych-w-partnerstwie-m.in.-zasady-zawierania-umow-partnerstwa-konsorcjum
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2. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2019-03-01 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Jak prawidłowo rozliczyć projekt współfinansowany z 
EFRR? Możliwość pozyskania dofinansowania z 
funduszy europejskich na Mazowszu w roku 2019 
(EFRR) 

2019-03-04 Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju 

NCBR dla firm – wsparcie przedsiębiorców z PO IR 

2019-03-04 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Kwalifikowalność wydatków i zasady wypełniania 
wniosku o dofinansowanie projektu w systemie MEWA 
2.0 w ramach Regionalnego Programu Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 – dla początkujących 

2019-03-05 Centrum Olimpijskie 
Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego 

IV Międzynarodowe Forum Medycyny 
Personalizowanej 

2019-03-06 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Dofinansowanie na opiekę nad dziećmi do 3 lat oraz 
edukację przedszkolną w województwie mazowieckim 
- spotkanie w Warszawie 

2019-03-08 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Zasady wykorzystywania systemu teleinformatycznego 
oraz możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy 
Europejskich na Mazowszu w roku 2019 (Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego)  

2019-03-11 Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju i Polska 
Izba Przemysłu 
Chemicznego 

Ty także prowadzisz projekt B+R - wsparcie NCBR ze 
środków PO IR dla każdego przedsiębiorcy i jednostki 
naukowej 

2019-03-11 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

EFS – Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z 
umowy o dofinansowanie oraz rozliczanie projektu w 
systemie SL2014 – RPO WM 2014-2020 

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

2019-03-15 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Ochrona danych osobowych w kontekście realizacji 
projektów współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz obowiązki Beneficjenta 
związane z systemem SL2014 w ramach Regionalnego 
Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020  

 

https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/jak-prawidlowo-rozliczyc-projekt-wspolfinansowany-z-efrr-mozliwosc-pozyskania-dofinansowania-z-funduszy-europejskich-na-mazowszu-w-roku-2019-efrr/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/jak-prawidlowo-rozliczyc-projekt-wspolfinansowany-z-efrr-mozliwosc-pozyskania-dofinansowania-z-funduszy-europejskich-na-mazowszu-w-roku-2019-efrr/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/jak-prawidlowo-rozliczyc-projekt-wspolfinansowany-z-efrr-mozliwosc-pozyskania-dofinansowania-z-funduszy-europejskich-na-mazowszu-w-roku-2019-efrr/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/jak-prawidlowo-rozliczyc-projekt-wspolfinansowany-z-efrr-mozliwosc-pozyskania-dofinansowania-z-funduszy-europejskich-na-mazowszu-w-roku-2019-efrr/
https://fgtime.pl/program/#1550138783183-5dba0efc-da07
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-kwalifikowalnosci-wydatkow-i-zasadom-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie-projektu-w-systemie-mewa-20-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-dla-poczatkujacych/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-kwalifikowalnosci-wydatkow-i-zasadom-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie-projektu-w-systemie-mewa-20-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-dla-poczatkujacych/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-kwalifikowalnosci-wydatkow-i-zasadom-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie-projektu-w-systemie-mewa-20-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-dla-poczatkujacych/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-kwalifikowalnosci-wydatkow-i-zasadom-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie-projektu-w-systemie-mewa-20-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-dla-poczatkujacych/
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
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/dofinansowanie-na-opieke-nad-dziecmi-do-3-lat-oraz-edukacje-przedszkolna-w-wojewodztwie-mazowieckim-spotkanie-w-warszawie/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/dofinansowanie-na-opieke-nad-dziecmi-do-3-lat-oraz-edukacje-przedszkolna-w-wojewodztwie-mazowieckim-spotkanie-w-warszawie/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/dofinansowanie-na-opieke-nad-dziecmi-do-3-lat-oraz-edukacje-przedszkolna-w-wojewodztwie-mazowieckim-spotkanie-w-warszawie/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-zasadom-wykorzystywania-systemu-teleinformatycznego-oraz-mozliwosciom-pozyskania-dofinansowania-z-funduszy-europejskich-na-mazowszu-w-roku-2019-efrr/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-zasadom-wykorzystywania-systemu-teleinformatycznego-oraz-mozliwosciom-pozyskania-dofinansowania-z-funduszy-europejskich-na-mazowszu-w-roku-2019-efrr/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-zasadom-wykorzystywania-systemu-teleinformatycznego-oraz-mozliwosciom-pozyskania-dofinansowania-z-funduszy-europejskich-na-mazowszu-w-roku-2019-efrr/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-zasadom-wykorzystywania-systemu-teleinformatycznego-oraz-mozliwosciom-pozyskania-dofinansowania-z-funduszy-europejskich-na-mazowszu-w-roku-2019-efrr/
https://www.ncbrdlafirm.pl/warszawa-11-marca-2019/
https://www.ncbrdlafirm.pl/warszawa-11-marca-2019/
https://www.ncbrdlafirm.pl/warszawa-11-marca-2019/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-efs-prawa-i-obowiazki-beneficjenta-wynikajace-z-umowy-o-dofinansowanie-oraz-rozliczanie-projektu-w-systemie-sl2014-rpo-wm-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-efs-prawa-i-obowiazki-beneficjenta-wynikajace-z-umowy-o-dofinansowanie-oraz-rozliczanie-projektu-w-systemie-sl2014-rpo-wm-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-efs-prawa-i-obowiazki-beneficjenta-wynikajace-z-umowy-o-dofinansowanie-oraz-rozliczanie-projektu-w-systemie-sl2014-rpo-wm-2014-2020/
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-02-04-rejestracja-warsztaty-dla-pracownikow-administracyjnych
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-ochrony-danych-osobowych-w-kontekscie-realizacji-projektow-wspolfinansowanych-z-efs-oraz-obowiazkom-beneficjenta-zwiazanym-z-systemem-sl2014-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-ochrony-danych-osobowych-w-kontekscie-realizacji-projektow-wspolfinansowanych-z-efs-oraz-obowiazkom-beneficjenta-zwiazanym-z-systemem-sl2014-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-ochrony-danych-osobowych-w-kontekscie-realizacji-projektow-wspolfinansowanych-z-efs-oraz-obowiazkom-beneficjenta-zwiazanym-z-systemem-sl2014-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-ochrony-danych-osobowych-w-kontekscie-realizacji-projektow-wspolfinansowanych-z-efs-oraz-obowiazkom-beneficjenta-zwiazanym-z-systemem-sl2014-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-ochrony-danych-osobowych-w-kontekscie-realizacji-projektow-wspolfinansowanych-z-efs-oraz-obowiazkom-beneficjenta-zwiazanym-z-systemem-sl2014-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/

