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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. NCN - konkurs sieci JPND w obszarze chorób neurozwyrodnieniowych 
2. NCN - NORFACE - konkurs na międzynarodowe projekty badawcze  z zakresu nauk społecznych 
3. Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową 

 
Komunikaty 

1. Nowa lista 15 krajowych inteligentnych specjalizacji obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. 
2. Rozstrzygnięcie VI konkursu w ramach polsko-tajwańskiej współpracy badawczej (2018) 
3. Asystent Innowacji - aplikacja online NCBR 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. NCN - konkurs sieci JPND w obszarze chorób neurozwyrodnieniowych 
 
Cel: Realizacja międzynarodowych projektów z zakresu medycyny precyzyjnej w chorobach 
neurozwyrodnieniowych (choroba Alzheimera oraz inne demencje, choroba Parkinsona i związane 
z nią dolegliwości, choroby prionowe, stwardnienie zanikowe boczne, choroba Huntingtona, ataksja 
rdzeniowo-móżdżkowa, rdzeniowy zanik mięśni). 
Tematyka: Medycyna precyzyjna w następujących obszarach badawczych: 

 diagnostyka (np. biomarkery, dane z obrazowania, koncepcje typu „-omika”, analiza dużych 
zbiorów danych), 

 profilaktyka (np. biomarkery do analizy nowatorskich sposobów leczenia i interwencji, 
choroby współistniejące, technologie cyfrowe, stratyfikacja w obrębie badań prospektywnych 
i badań klinicznych), 

 opieka (np. poprawa systemów opieki zdrowotnej i społecznej, profilowanie molekularne, 
obrazowanie, dane na temat stylu życia).  

Wnioskodawcy: Międzynarodowe konsorcja złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych 
pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie (Australia, Belgia, Czechy, Dania, 
Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Kanada, Luksemburg, Łotwa, Niemcy – ich 
udział zostanie potwierdzony, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Turcja,  
Węgry, Wielka Brytania, Włochy). 
Okres trwania projektu: 24-36 m-cy.  
Termin składania wniosków: wnioski skrócone (pre-proposals) do 12 marca 2019 r., godz. 15:00, 
wnioski pełne (full-proposals) 25 czerwca 2019 r., godz. 15:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Lider projektu składa wniosek w imieniu całego 
międzynarodowego konsorcjum za pośrednictwem strony: https://ptoutline.eu/app/jpnd2019.  
Na etapie pre-proposal wnioskodawcy z Polski nie muszą składać dodatkowych dokumentów do NCN. 
W terminie do 7 dni od złożenia wniosku pełnego (full proposal), tj. do 2 lipca 2019 r. należy 
zarejestrować wniosek krajowy o finansowanie w systemie ZSUN/OSF (projekt UNISONO). 
 
 

https://ptoutline.eu/app/jpnd2019
https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
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Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:  

 NCN: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-01-09-jpnd-nowy-konkurs?language=pl   

 JPND: http://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-
proposals/open-calls/personalised-medicine-2019/  

 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. NCN - NORFACE - konkurs na międzynarodowe projekty badawcze  z zakresu nauk społecznych 
 
Cel: Realizacja międzynarodowych projektów badawczych z zakresu nauk społecznych. 
Tematyka: Democratic governance in a turbulent age. 
Wnioskodawcy: Międzynarodowe konsorcja złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych 
pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie (Austria, Belgia, Czechy, Dania, 
Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, 
Polska, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania). 
Okres trwania projektu: 24-36 m-cy.  
Termin składania wniosków: wnioski skrócone (outline proposals) do 19 lutego 2019 r., godz. 14:00, 
wnioski pełne (full-proposals) 10 września 2019 r., godz. 14:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Lider projektu składa wniosek w imieniu całego 
międzynarodowego konsorcjum w systemie ISACC. 
Na etapie outline proposal wnioskodawcy z Polski nie muszą składać dodatkowych dokumentów do 
NCN. Wniosek krajowy o finansowanie projektu (UNISONO) należy złożyć w systemie ZSUN/OSF na 
etapie składania wniosku pełnego (full proposal). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:  

 NCN: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-12-04-ogloszenie-konkursu-norface 

 konkursu NORFACE: https://www.norface.net/program/democratic-governance-in-a-
turbulent-age/  

 
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. Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową 
 
Cel: Zachęcenie polskich podmiotów do nawiązywania współpracy międzynarodowej, sprzyjającej 
powstaniu i wdrożeniu nowatorskich rozwiązań, które w efektywniejszy sposób odpowiedzą na 
zdiagnozowane w projektach krajowych problemy.  
Tematyka: Zgodna z projektem standardowym (krajowym) EFS (RPO i POWER). Współpraca z co 
najmniej 1 podmiotem z kraju UE powinna obejmować 1 ze sposobów działania:  

1. wspólnie z partnerem wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania,  

https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-01-09-jpnd-nowy-konkurs?language=pl
http://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/open-calls/personalised-medicine-2019/
http://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/open-calls/personalised-medicine-2019/
https://www.isaac.nwo.nl/nl/;jsessionid=469C45731FB7296B1057CF8158957652
https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-12-04-ogloszenie-konkursu-norface
https://www.norface.net/program/democratic-governance-in-a-turbulent-age/
https://www.norface.net/program/democratic-governance-in-a-turbulent-age/
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2. transfer, zaadaptowanie i wdrożenie nowego rozwiązania,  
3. równolegle z partnerem zagranicznym stworzenie i wdrożenie nowego rozwiązania.  

Wnioskodawcy: Podmioty (indywidualnie lub w partnerstwie krajowym), które mają podpisaną 
umowę o dofinansowanie projektu standardowego w ramach PO WER lub RPO w zakresie celów 
tematycznych 8-11: 

 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności 
pracowników, 

 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 

 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenia się przez całe życie, 

 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.  
Partnerstwo/podwykonawstwo: uczelnia z partnerami. 
Okres trwania projektu: 3-18 m-cy, nie później niż do 31 maja 2021 r.  
Okres realizacji projektu grantowego nie może być dłuższy niż okres realizacji projektu 
standardowego i musi zawierać się w okresie jego kwalifikowalności. 
Dofinansowanie: Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 100 tys. zł. Projekt grantowy 
nie wpływa na zmianę umowy o dofinansowanie projektu standardowego. Jest rozliczany na 
podstawie osobnej umowy o powierzenie grantu zawieranej z grantodawcą. 
Termin składania wniosków:  

1. Nabór fiszek do ścieżki INKUBATOR (tylko dla tych jednostek PW, które nigdy nie prowadziły 
współpracy ponadnarodowej w jakimkolwiek projekcie) do 27 stycznia 2019 r. Po uzyskaniu 
pozytywnej oceny fiszki podmioty otrzymają wsparcie w przygotowaniu wniosku w ramach 
standardowego konkursu. 

2. Nabór wniosków STANDARD + INKUBATOR – od 4 lutego 2019 r. do 8 marca 2019 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Komplet wymaganych dokumentów należy przesłać na adres 
konkurs@sciezkiwspolpracy.pl. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.sciezkiwspolpracy.pl/nabor_1/    
 
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. Nowa lista 15 krajowych inteligentnych specjalizacji obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. 
 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaktualizowało listę i szczegółowy opis krajowych 
inteligentnych specjalizacji (KIS). Nowa wersja KIS uzyskała pozytywną akceptację Komitetu 
Sterującego ds. KIS w dniu 29 listopada 2018 r. z terminem obowiązywania od 1 stycznia 2019 roku. 
Wersja ta będzie miała zastosowanie w odniesieniu do konkursów w ramach PO IR ogłaszanych od 
1 stycznia 2019 r. 
 Zmiany dokonane w wyniku prac Grup Roboczych ds. KIS dotyczą: 

 utworzenia specjalizacji Gospodarka o obiegu zamkniętym - woda, surowce kopalne, odpady 
(obejmująca 3 dotychczasowe specjalizacje: KIS 7 – 9), tym samym zmniejszając liczbę KIS do 15; 

 drobnych modyfikacji opisu KIS 4 Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy 
wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii. 

mailto:konkurs@sciezkiwspolpracy.pl
http://www.sciezkiwspolpracy.pl/nabor_1/
http://www.poir.gov.pl/media/68184/aktualna_lista_kis_012019.pdf
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Szczegółowe informacje dostępne są w serwisie Programu Inteligentny Rozwój. 
 
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. Rozstrzygnięcie VI konkursu w ramach polsko-tajwańskiej współpracy badawczej (2018) 
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki VI konkursu w ramach polsko-tajwańskiej 
współpracy badawczej, prowadzonego wspólnie z Ministerstwem Nauki i Technologii w Tajpej 
(MOST). Na liście rankingowej pozytywnie zaopiniowanych, rekomendowanych do finansowania 
wniosków znalazło się 6 projektów, w tym 2 z Politechniki Warszawskiej:  

1. Zaawansowane biomateriały i metody biofabrykacji w inżynierii połączeń mięśniowo-
ścięgnistych (Wydział Inżynierii Materiałowej PW), 

2. Rusztowania do kierowanej regeneracji tkanki nerwowej i mięśniowej (Wydział Inżynierii 
Chemicznej i Procesowej PW). 

 
Wyniki konkursu dostępne są na stronie NCBR. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Asystent Innowacji - aplikacja online NCBR 
 
NCBR przygotowało aplikację online dla osób zainteresowanych realizacją nowatorskich projektów.  
Dzięki Asystentowi Innowacji przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą bezpłatnie zweryfikować założenia 
swojego projektu i dowiedzieć się, na ile wpisują się one w kluczowe kryteria oceny projektów 
dofinansowywanych przez NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.  

Aplikacja ma postać przyjaznej ankiety, nie wymaga podawania szczegółowych danych o firmie 
i jest bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców niemających dużego 
doświadczenia w prowadzeniu projektów B+R oraz w efektywnym aplikowaniu o środki na tego typu 
działania. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.poir.gov.pl/strony/wiadomosci/nowa-lista-15-krajowych-inteligentnych-specjalizacji-obowiazuje-od-1-stycznia-2019-r/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/rozstrzygniecie-vi-konkursu-w-ramach-polsko-tajwanskiej-wspolpracy-badawczej-2018-54099/
https://asystentinnowacji.ncbr.gov.pl/
https://asystentinnowacji.ncbr.gov.pl/
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Szkolenia 

 
1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2019-01-30 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Tematyka konkursowa dotycząca baterii 
przyszłej generacji w programie H2020 
na lata 2019 i 2020 

2019-01-29 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Marie Skłodowska-Curie Research and 
Innovation Staff Exchange – dlaczego 
warto? 

2019-01-29 
2019-01-28 

Japan Atomic Energy Agency, 
Narodowe Centrum Badań 
Jądrowych i Ministerstwo Energii we 
współpracy z Ministry of Education, 
Culture, Sports, Science and 
Technology (Japonia) 

Seminarium o wysokotemperaturowych 
reaktorach jądrowych HTGR  

 

https://www.kpk.gov.pl/?p=46618&znewsletter=16stycznia2019
https://www.kpk.gov.pl/?p=46618&znewsletter=16stycznia2019
https://www.kpk.gov.pl/?p=46618&znewsletter=16stycznia2019
https://www.kpk.gov.pl/?event=marie-sklodowska-curie-research-and-innovation-staff-exchange-dlaczego-warto&znewsletter=16stycznia2019
https://www.kpk.gov.pl/?event=marie-sklodowska-curie-research-and-innovation-staff-exchange-dlaczego-warto&znewsletter=16stycznia2019
https://www.kpk.gov.pl/?event=marie-sklodowska-curie-research-and-innovation-staff-exchange-dlaczego-warto&znewsletter=16stycznia2019
https://www.kpk.gov.pl/?p=46644&znewsletter=16stycznia2019
https://www.kpk.gov.pl/?p=46644&znewsletter=16stycznia2019

