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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Rektor PW ogłosił konkurs na granty wewnętrzne dla pracowników PW, wspierające złożenie 
wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - 
ERC) 

2. Szybka Ścieżka dla projektów realizujących Program Dostępność Plus – POIR 1.1.1 
3. Interreg Europa Środkowa, Europejska Współpraca Terytorialna – 4. nabór 

 
Szkolenia 

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

2. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Rektor PW ogłosił konkurs na granty wewnętrzne dla pracowników PW, wspierające złożenie 
wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) 
 
Cel: Wsparcie działań ułatwiających przygotowanie wniosku o grant ERC przez pracowników PW. 
Tematyka: Zgodna z planowanym wnioskiem o grant ERC.  
Wnioskodawcy: Pracownicy naukowi PW. 
Dofinansowanie: maks. 15 tys. zł. Środki mogą być wykorzystane na dofinansowanie działań, 
mających na celu przygotowanie wniosku o grant ERC, a w szczególności na:  
1. wyjazd do zagranicznego ośrodka w celu nawiązania współpracy lub skonsultowania wniosku, 
2. prace przygotowawcze potrzebne do opracowania wniosku, 
3. publikacje wyników badań w renomowanym wydawnictwie lub czasopiśmie, 
4. przygotowanie opinii wniosku przez eksperta, tłumaczenie i konsultację językową wniosku, 
5. wynagrodzenie dla kierownika grantu. 

Termin składania wniosków: do 30 kwietnia 2019 r.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek w wersji papierowej i elektronicznej należy złożyć 
w Centrum Obsługi Projektów PW (Edyta Czerwonka, tel. 22 234 14 80, email: 
edyta.czerwonka@pw.edu.pl). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach COP PW i BIP PW.  
 
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.cop.pw.edu.pl/Projekty-miedzynarodowe/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/Granty-wewnetrzne-PW-wspierajace-zlozenie-wniosku-w-konkursie-ERC
https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Decyzje-Rektora/2019/Decyzja-Rektora-nr-37-2019-z-dnia-5-03-2019
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2. Szybka Ścieżka dla projektów realizujących Program Dostępność Plus – POIR 1.1.1 
 
Cel: Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace 
rozwojowe (elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe), nakierowane na 
poprawę poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R. 
Tematyka: Projekty realizujące zasadę dostępności, tj. projekty, których rezultatem są innowacje 
nakierowane na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi 
(fizycznymi lub poznawczymi). 
Wnioskodawcy:  

 przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014) realizujące 
projekt samodzielnie, 

 przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum, złożonego z nie więcej niż 3 przedsiębiorstw, 

 przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum, 
zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium RP. 
W przypadku projektów realizowanych w konsorcjum: 

 w skład konsorcjum wchodzi co najmniej 1 przedsiębiorstwo oraz co najmniej 1 jednostka 
naukowa (tj. organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 
pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z zastrzeżeniem, że nie może być to podmiot, którego 
wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez 
nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy), 

 liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo, 

 udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach 
kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%, 

 w skład konsorcjum mogą wchodzić nie więcej niż 3 podmioty. 
W przypadku realizacji projektu w ramach konsorcjum miejsce realizacji projektu podawane jest 
osobno dla każdego Konsorcjanta i żadne z nich nie może być zlokalizowane w województwie 
mazowieckim. 
Partnerstwo/podwykonawstwo: W projekcie można powierzyć realizację części prac B+R 
podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć: 

 60% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych 
ponoszonych w projekcie – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez 
przedsiębiorstwo, 

 50% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych 
ponoszonych w projekcie przez dane przedsiębiorstwo – w przypadku projektu realizowanego 
przez konsorcjum, 

 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych 
ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową, 

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

Dofinansowanie: Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach 
konkursu wynosi: 

 1 mln zł – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP, 

 2 mln zł – w przypadku pozostałych projektów. 
Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt nie może przekroczyć 
pułapów określonych w § 9 ust. 1 oraz w § 10 ust. 6 rozporządzenia MNiSW, tj.: 

 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe (tzn. więcej niż połowa 
kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych jest 
ponoszona na działania wchodzące w zakres badań przemysłowych), 
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 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe (tzn. więcej 
niż połowa kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 
rozwojowych jest ponoszona na działania wchodzące w zakres eksperymentalnych prac 
rozwojowych), 

 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), 

 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP. 
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro. 
Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się 
Wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych 
albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie), w terminie 3 lat 
od zakończenia projektu. 
Okres trwania projektu: Realizacja projektu nie może być dłuższa niż końcowa data realizacji PO IR, 
tj. 31 grudnia 2023 r.  
Termin składania wniosków: od 1 kwietnia 2019 r. do 1 lipca 2019 r., godz. 16:00. Konkurs podzielony 
jest na rundy: 

1. od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r., 
2. od 1 maja do 31 maja 2019 r., 
3. od 1 czerwca do 1 lipca, godz. 16:00. 

Miejsce/Sposób składania wniosków: Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu 
informatycznego IP.  

Zgodnie z Pismem okólnym nr 3/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 20 maja 2016 r. 
dokumentację związaną z procesem zgłaszania się jednostek organizacyjnych Uczelni 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.  
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Interreg Europa Środkowa, Europejska Współpraca Terytorialna – 4. nabór 
 
Cel: Zwiększenie wpływu współpracy ponadnarodowej w regionach Europy Środkowej poprzez 
zastosowanie nowych podejść do tzw. kapitalizacji obiecujących produktów i rezultatów już 
osiągniętych przy wcześniej finansowanych projektach w odpowiednich regionach Europy Środkowej 
(przynajmniej z 3 projektów, w tym 2 Interreg Europa Środkowa). Program oferuje możliwość 
połączenia nie tylko produktów i rezultatów Interreg Europa Środkowa, ale także tych uzyskanych 
z projektów finansowanych w ramach innych programów UE. Nacisk położony będzie na programy 
bezpośrednio zarządzane przez Komisję Europejską. 
Tematyka: Projekty o charakterze eksperymentalnym w ramach następujących obszarów: 

I. Przemysł 4.0/zaawansowana produkcja, 
II. Przedsiębiorczość społeczna, 

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/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-31112019-szybka-sciezka-dostepnosc-plus/
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III. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miastach, 
IV. Niskoemisyjna mobilność oraz jakość powietrza w miastach, 
V. Dostosowanie się do zmian klimatu oraz zapobieganie zagrożeniom, 

VI. Zagrożone dziedzictwo kulturowe (miejsca i budynki), 
VII. Dostępność dla regionów peryferyjnych i granicznych do sieci/węzłów TEN-T oraz CNC. 

Wnioskodawcy: Organizacje, które klasyfikują się jako: 

 krajowe, regionalne i lokalne organy publiczne (w tym EUWT w rozumieniu art. 2(16) 
Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), 

 instytucje prywatne, w tym przedsiębiorstwa prywatne, posiadające osobowość prawną, 

 międzynarodowe organizacje działające na mocy prawa krajowego któregokolwiek Państwa 
Członkowskiego uczestniczącego w Interreg Europa Środkowa lub (z ograniczeniami) na mocy 
prawa międzynarodowego. 

Partnerstwo/podwykonawstwo: Zasady partnerstwa: 

 przynajmniej 3 partnerów „finansujących” (w tym 1 partner wiodący),  

 partnerzy z przynajmniej 3 krajów, 

 przynajmniej 2 partnerów zlokalizowanych w regionach programu Interreg Europa Środkowa, 

 przynajmniej 50% partnerstwa składa się z instytucji i organów zaangażowanych we wstępnie 
wybrane projekty Interreg Europa Środkowa (nawet jeśli przyporządkowane zostały do 
różnych tematów), których produkty i rezultaty zostaną wykorzystane, 

 przynajmniej 1 partner zostaje włączony z projektu finansowanego z programu bezpośrednio 
zarządzanego przez KE, wnoszący produkty i rezultaty, które zostaną wykorzystane przez 
partnerstwo, 

 ta sama instytucja lub organ nie będą zaangażowane w więcej niż jedną propozycję projektu 
w ramach tego samego tematu (inaczej zostaną wykluczone ze wszystkich propozycji, w które 
są zaangażowane w ramach danego tematu). 

Dofinansowanie: Dla polskich partnerów do 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych. 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 10 mln euro z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Istnieje możliwość uzyskania ryczałtowego zwrotu kosztów przygotowawczych w wysokości 15 tys. 
euro. 
Projekty finansowane w ramach 4. naboru wykorzystują ponadnarodowe produkty i rezultaty na dwa 
sposoby:  

 oddolny (upstreaming): istniejące produkty i rezultaty są wykorzystywane i dostosowywane w 
taki sposób, aby można je było włączyć do odpowiednich terytorialnych lub tematycznych 
polityk i strategii. Powinno do tego dojść na najbardziej odpowiednim poziomie, tj. 
europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym, 

 odgórny (downstreaming): Istniejące produkty i rezultaty zostają dostosowane w taki sposób, 
że mogą być dalej wykorzystane na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym. Tego 
rodzaju wprowadzanie produktów i rezultatów w dalszy obieg może mieć charakter 
geograficzny w celu ich dostosowania i wykorzystania w innych regionach lub tematyczny, 
polegający na ich wykorzystaniu w innych sektorach niż początkowo przewidywano. Głównym 
celem tego podejścia jest ułatwienie regionom Europy Środkowej dostępu do 
ponadnarodowych produktów i rezultatów. 

Obie metody są komplementarne i możliwe jest ich połączenie w jednej propozycji. 
Okres trwania projektu: do 24 m-cy. Oczekuje się, że wdrażanie projektów rozpocznie się na początku 
2020 r. Najpóźniejsza możliwa data zakończenia dla jakiegokolwiek finansowanego projektu to 
30 czerwca 2022 r. 
Termin składania wniosków: do 5 lipca 2019 r., godz. 13:00. 
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Miejsce/Sposób składania wniosków: Wyłącznie w języku angielskim, w wersji elektronicznej za 
pośrednictwem elektronicznego System Monitoringu (eMS).  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Programu Interreg Europa Środkowa oraz w Portalu 
Funduszy Europejskich. 
 
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 
 
 

Szkolenia 

 
1. Szkolenie COP PW „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: 19 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://ems.interreg-central.eu/
https://ems.interreg-central.eu/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/apply.html
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/4-nabor-projektow-interreg-europa-srodkowa/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/4-nabor-projektow-interreg-europa-srodkowa/
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 

2019-03-13 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Rodzaje wniosków o płatność w systemie SL 2014. 
Możliwość pozyskania dofinansowania z Funduszy 
europejskich na Mazowszu w roku 2019  

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  

2019-04-04 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Dzień z Horyzontem 2020 – dzień informacyjny  

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-pt-rodzaje-wnioskow-o-platnosc-w-systemie-sl-2014-mozliwosc-pozyskania-dofinansowania-z-funduszy-europejskich-na-mazowszu-w-roku-2019/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-pt-rodzaje-wnioskow-o-platnosc-w-systemie-sl-2014-mozliwosc-pozyskania-dofinansowania-z-funduszy-europejskich-na-mazowszu-w-roku-2019/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-pt-rodzaje-wnioskow-o-platnosc-w-systemie-sl-2014-mozliwosc-pozyskania-dofinansowania-z-funduszy-europejskich-na-mazowszu-w-roku-2019/
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/
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/
https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-z-horyzontem-2020

