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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Konkurs 6/1.1.1/2020 PO IR Szybka ścieżka dla projektów regionów słabiej rozwiniętych 
 
Komunikaty 

1. EURAXESS - granty i stypendia lipiec 2020 r. 
2. Informacja dotycząca umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 4/1.2/2019 GAMEINN 

- IV 
3. Informacja dotycząca umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 8/1.1.1/2019 – Szybka 

ścieżka „Urządzenia grzewcze” 
4. Zbiór wyjaśnień wybranych przepisów ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem 
COVID-19 w 2020 r. 

5. Rekomendacje Komisji Europejskiej w zakresie informacji i promocji Funduszy Europejskich 
 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Konkurs 6/1.1.1/2020 PO IR Szybka ścieżka dla projektów regionów słabiej rozwiniętych 
 
Cel: Zwiększenie innowacyjnościprzedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R. 
Tematyka: Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace 
rozwojowe. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska 
dofinansowania. Projekt dofinansowany w konkursie musi wpisywać się w co najmniej jedną 
Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS). 
Wnioskodawcy: Przedsiębiorstwa; przedsiębiorstwa, wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie 
trzech przedsiębiorstw; przedsiębiorstwa i jednostki naukowe, tworzące konsorcjum. 
Runda I jest skierowana tylko do: 

 dużych przedsiębiorstw realizujących projekty samodzielnie, 

 dużych przedsiębiorstw realizujących projekty w konsorcjum z innymi dużymi 
przedsiębiorstwami,  

 dużych przedsiębiorstw realizujących projekty w konsorcjum z udziałem MŚP lub jednostek 
naukowych. 

Runda II jest skierowana tylko do: 

 MŚP realizujących projekty samodzielnie,  

 MŚP realizujących projekty w konsorcjum z innymi MŚP, 

 MŚP realizujących projekty w konsorcjum z jednostkami naukowymi. 
Partnerstwo/Podwykonawstwo: Kiedy projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, każdy 
konsorcjant uczestniczy w realizacji badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac 
rozwojowych. 
Konsorcjum przemysłowo naukowe powinno spełniać następujące warunki: 
• w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna 

jednostka naukowa; 
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• liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo; 
• udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach 

kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%; 
• w skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty. 

Konsorcjantom przysługują prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych 
i eksperymentalnych prac rozwojowych, które są rezultatem projektu. Prawa te przysługują im 
w proporcji, która odpowiada ich faktycznemu udziałowi w całkowitej kwocie kosztów 
kwalifikowalnych tych badań lub prac. Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać tej 
reguły. 

Przekazanie praw pomiędzy konsorcjantami następuje za wynagrodzeniem, które odpowiada 
wartości rynkowej tych praw.  

Przekazanie praw majątkowych do wyników badań i eksperymentalnych prac rozwojowych, 
które są rezultatem projektu, nie może stanowić niedozwolonej po-mocy publicznej. 
Wnioskodawca może w projekcie powierzyć realizację części prac B+R podwykonawcy. 
Dofinansowanie: Alokacja w konkursie wynosi 300 mln zł, z czego:  

• 100 mln zł – na projekty w I rundzie, 
• 200 mln zł – na projekty w II rundzie.  

O przypisaniu projektu do regionu słabiej rozwiniętego decyduje miejsce realizacji projektu, 
które wnioskodawca wskazał we wniosku, z zastrzeżeniem pkt. 7 regulaminu konkursu. 
Wnioskodawca przy określaniu miejsca realizacji projektunie może uwzględniać zadań, które 
wykonują podwykonawcy, także zagraniczni. Gdy projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, 
wnioskodawca podaje miejsce realizacji projektu osobno dla każdego konsorcjanta. 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 
• 1 mln zł w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP; 
• 2 mln zł w przypadku pozostałych projektów.  

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro. 
Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe.Wysokość kosztów 

kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację tych prac nie może przekroczyć 20% całkowitych 
kosztów kwalifikowalnych. 

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych 
i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, gdy jednostki 
realizują projekt w ramach swojej działalności niegospodarczej. Jednostki naukowe nie mogą 
ubiegać się o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych. 

Warunkiem przyznania dofinansowania jest zobowiązanie wnioskodawcy, że w ciągu trzech lat 
od zakończenia realizacji projektu wdroży wyniki badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 
rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie). 

W przypadku projektu realizowanego w ramach konsorcjum, w którym jest jednostka naukowa, 
konieczne jest monitorowanie dochodu, gdy całkowity koszt kwalifikowalny projektu przekracza 
1 mln euro. 
Okres trwania projektu: do 31grudnia 2023 r. 
Termin składania wniosków: od 3 sierpnia do 14 września 2020 r., godz. 16:00. 
Konkurs jest podzielony na dwie rundy: 

• od 3 do 21 sierpnia 2020 r. (I runda); 
• od 22 sierpnia do 14 września do godziny 16:00 (II runda). 

Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski należy składać elektronicznie, wyłącznie za 
pośrednictwem systemu informatycznego IP. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 

https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=7247&L=360&tx_invcompetitions_competitions%5Bcompetition%5D=2605&cHash=28260dab796931ded613f3f8d8e07b16https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=7247&L=360&tx_invcompetitions_competitions%5Bcompetition%5D=2605&cHash=28260dab796931ded613f3f8d8e07b16
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W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Anita Uchańska-Bieniusiewicz  
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 27, email: anita.uchańska@pw.edu.pl 
 
Małgorzata Szymańska  
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 64 50, email: małgorzata.szymańska@pw.edu.pl 
 
 

Komunikaty 

 
1. EURAXESS - granty i stypendia lipiec 2020 r. 
 
Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla doktorantów 
i pracowników naukowych (lipiec 2020 r.). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu EURAXESS. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Informacja dotycząca umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 4/1.2/2019 GAMEINN - IV 
 
NCBR poinformowało o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 
4/1.2/2019 – GAMEINN - IV (działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”). Zasadnicze zmiany 
w dokumencie pojawiły się w : 

 § 3 - zmiana terminu na złożenie informacji o efektach społecznych i gospodarczych 
wdrożenia; 

 § 5 - dostosowanie sposobów uwierzytelniania beneficjenta do aktualnego stanu prawnego; 

 § 8 - zmniejszenie wartości kwot zatrzymanych; 

 § 18 - zmiana przesłanek ustanawiania dodatkowego zabezpieczenia umowy; 

 § 20 - dopuszczenia w szerszym stopniu składania załączników do umowy w postaci 
elektronicznej. 

 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Informacja dotycząca umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 8/1.1.1/2019 – Szybka 
ścieżka „Urządzenia grzewcze” 
 
NCBR poinformowało o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 
8/1.1.1/2019. Zasadnicze zmiany w dokumencie pojawiły się w: 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-dotyczaca-umowy-o-dofinansowanie-projektu-dla-konkursu-4122019-gameinn-iv-64085/
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 § 3 - zmiana terminu na złożenie informacji o efektach społecznych i gospodarczych 
wdrożenia; 

 § 5 - dostosowanie sposobów uwierzytelniania beneficjenta do aktualnego stanu prawnego; 

 § 8 - zmniejszenie wartości kwot zatrzymanych; 

 § 18 - zmiana przesłanek ustanawiania dodatkowego zabezpieczenia umowy; 
 § 20 - dopuszczenia w szerszym stopniu składania załączników do umowy w postaci 

elektronicznej. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Elżbieta Śmietanka  
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 59 26, email: elżbieta.śmietanka@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. Zbiór wyjaśnień wybranych przepisów ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem 
COVID-19 w 2020 r. 
 
Po ponad dwóch miesiącach funkcjonowania rozwiązań wprowadzonych specustawą funduszową 
przygotowano kolejny Zbiór Wyjaśnień. Zawarto w nim zaktualizowane interpretacje prawne 
istotnych rozwiązań oraz wskazówek ułatwiających ich zastosowanie na poziomie poszczególnych 
projektów.  

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem Zbiór wyjaśnień wybranych przepisów (aktualizacja 
z lipca 2020 r.). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Małgorzata Szymańska  
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 64 50, email: małgorzata.szymańska@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
5. Rekomendacje Komisji Europejskiej w zakresie informacji i promocji Funduszy Europejskich 
 
W związku z realizacją działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Funduszy Europejskich 
NCBR przypomina o obowiązku informowania, że są one współfinansowane ze środków polityki 
spójności UE, a także właściwego oznaczania materiałów i dokumentów.  

W celu wypełnienia obowiązków informacyjno-promocyjnych beneficjent powinien 
zagwarantować, że w miejscach realizacji projektu jego uczestnicy oraz odbiorcy zostaną 
poinformowani o współfinansowaniu projektu z Funduszy Europejskich. Rekomendację KE:  

 
 
 

 

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-dotyczaca-umowy-o-dofinansowanie-projektu-dla-konkursu-81112019-szybka-sciezka-urz/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/91854/Aktualizacja_Zbior_interpretacji_specustawa_funduszowa_lipiec_06_07_20.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/ustawa-z-3-kwietnia-2020-r-o-szczegolnych-rozwiazaniach-wspierajacych-realizacje-po-w-zwiazku-z-wystapieniem-covid-19-w-2020-r-aktualizacja/
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1. COVID-19 - oznaczanie środków trwałych (naklejki z zestawieniem znaków)  
 
Należy dołożyć starań, aby zakupiony sprzęt/wyposażenie/urządzenia zostały oznaczone naklejkami 
z obowiązkowym zestawieniem znaków właściwym dla danego programu (dodatkowo opcjonalnie 
można zamieścić w ciągu znaków dodatkowy znak, zgodnie z zasadami wskazanymi w Podręcznika 
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji 
i promocji) oraz z podpisem: Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.  

W celu odpowiedniego informowania społeczeństwa o wkładzie Funduszy Europejskich w walkę 
z pandemią należy przede wszystkim zadbać o oznaczanie środków trwałych zakupionych w ramach 
projektów uzgadnianych w okresie epidemii oraz planowanych w ramach przyszłych zamówień 
w odpowiedzi na COVID-19, np. wyposażenie oraz aparatura/sprzęt medyczny lub edukacyjny (np. 
sprzęt do zdalnej nauki). Naklejki powinny zostać umieszczone bez zbędnej zwłoki w widocznym 
miejscu, a ich wielkość i umiejscowienie powinny być dopasowane do charakteru sprzętu.  

Biorąc pod uwagę, że w tym trudnym okresie umieszczenie oznaczeń graficznych na 
zakupionym sprzęcie medycznym może być utrudnione np. ze względu na szybkość reakcji i czas 
dostawy lub brak zapisów dotyczących umieszczenia naklejek w dokumentacji zakupowej danego 
projektu, w takich przypadkach należy zadbać o jego odpowiednie oznaczenie po odwołaniu stanu 
epidemii.  

Dodatkowo w miarę możliwości rekomenduje się umieszczanie naklejek w przypadku sprzętów, 
urządzeń czy wyposażenia zakupionych w ramach wcześniejszych umów, a wykorzystywanych 
obecnie w działaniach ukierunkowanych na przeciwdziałanie i zapobieganie pandemii oraz na 
ograniczanie jej negatywnych skutków.  

 
2. Oznaczanie miejsca realizacji projektu (tablice, plakaty)  
 
Obowiązki związane z oznaczaniem miejsca realizacji projektu zależą od rodzaju projektu oraz 
wysokości dofinansowania danego projektu. Umieszczenie tablic informacyjnych w trakcie realizacji 
projektu obowiązuje beneficjentów, którzy realizują projekty współfinansowane z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności obejmujące: działania w zakresie 
infrastruktury lub prace budowlane, gdy dofinansowanie projektu przekroczyło równowartość 
500 tys. euro, zgodnie z podpisaną umową lub decyzją przyznającą dofinansowanie.  

Natomiast po zakończeniu projektu należy umieścić tablicę pamiątkową. Obowiązują one 
beneficjentów funduszy polityki spójności, którzy zakończyli realizację projektu z dofinansowaniem 
przekraczającym równowartość 500 tys., jeśli projekt obejmował: zakup środków trwałych lub 
finansowanie działań w zakresie infrastruktury lub prace budowlane. Obowiązek umieszczenia na 
stałe tablicy lub billboardu dużego formatu po zakończeniu projektu, obejmuje również projekty 
dotyczące zakupu środków trwałych (nawet jeśli nie jest to główny cel projektu).  

Wielkość tablicy powinna zależeć od charakteru projektu i lokalizacji tablicy, tak aby jej 
umieszczenie spełniało cel określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 (Załącznik XII, pkt 2.2.4 i 2.2.5).  

Plakaty nie są obowiązkowe dla Beneficjentów, którzy są zobowiązani do umieszczania tablic 
informacyjnych/pamiątkowych, umieszczenie ich stanowi natomiast dobrą praktykę.  

Więcej informacji na temat oznaczania miejsca projektu znajduje się w rozdz.12 „Podręcznika 
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji 
i promocji”. Pomimo wyjątkowych okoliczności i trudnej sytuacji, w której aktualnie funkcjonujemy, 
należy realizować działania komunikacyjne zgodnie z zapisami rozporządzeń unijnych oraz 
dokumentów krajowych dotyczących informacji i promocji. 

 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/rekomendacje-komisji-europejskiej-w-zakresie-informacji-i-promocji-funduszy-europejskich-64089/
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W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Małgorzata Szymańska  
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 64 50, email: małgorzata.szymańska@pw.edu.pl 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2020-07-15 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów 
Badawczych UE 

Lato z Marią Skłodowską-Curie: portal 
EURAXESS dla naukowców - online 

2020-07-15 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów 
Badawczych UE 

Webinarium „Finansowanie innowacji w 
programach europejskich”  

2020-07-16 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów 
Badawczych UE 

ERC Advanced Grant: sesja pytań i 
odpowiedzi - online  

2020-07-16 European Partnership on Artificial 
Intelligence, Data and Robotic 

Sesje informacyjne dotyczące agendy 
B+R+I Europejskiego Partnerstwa AI, 
danych i robotyki - online  

2020-07-21 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów 
Badawczych UE 

Wniosek MSCA IF oczami eksperta KE – 
nauki o życiu - online  

2020-07-29 European Partnership on Artificial 
Intelligence, Data and Robotic 

Sesje informacyjne dotyczące agendy 
B+R+I Europejskiego Partnerstwa AI, 
danych i robotyki - online  

2020-07-30 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów 
Badawczych UE 

Wniosek MSCA IF oczami eksperta KE – 
nauki ścisłe - online 

2020-09-03- 
2020-09-04 

Stowarzyszenie Organizatorów 
Ośrodków Innowacji i 
Przedsiębiorczości w Polsce 

Szkoła Letnia Innowacji dla doktorantów 
i pracowników naukowych zajmujących 
się innowacjami - online 

2020-09-22- 
2020-09-23 

Komisja Europejska European Research and Innovation Days 
2020 - online 

2020-09-29 JPI Urban Europe  JPI Urban Europe Projects Meeting 2020  

2020-09-30- 
2020-10-02 

JPI Urban Europe  9. konferencja europejska na temat 
zrównoważonych miast i miasteczek  

2020-11-12 JPI Urban Europe  Stepping up the Game – Driving Urban 
Transitions 

 

https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/portal-euraxess-dla-naukowcow
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/portal-euraxess-dla-naukowcow
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/webinarium-finansowanie-innowacji-w-programach-europejskich
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/webinarium-finansowanie-innowacji-w-programach-europejskich
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/erc-advanced-grant-sesja-pytan-i-odpowiedzi-online
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/erc-advanced-grant-sesja-pytan-i-odpowiedzi-online
https://www.kpk.gov.pl/?p=54329&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54329&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54329&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/wniosek-msca-if-oczami-eksperta-ke-nauki-o-zyciu
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/wniosek-msca-if-oczami-eksperta-ke-nauki-o-zyciu
https://www.kpk.gov.pl/?p=54329&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54329&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54329&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/wniosek-msca-if-oczami-eksperta-ke-nauki-scisle
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/wniosek-msca-if-oczami-eksperta-ke-nauki-scisle
https://www.kpk.gov.pl/?p=54345&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54345&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54345&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/european-research-and-innovation-days-2020
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/european-research-and-innovation-days-2020
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