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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Sieć Otwartych Innowacji. Granty za zakup innowacji technologicznych 
2. NCBR ogłosiło I konkurs Ścieżka dla Mazowsza 
3. Nabór wniosków w konkursie Szybka ścieżka do Innowacji (Fast Truck to Innovation) 

w ramach programu Horyzont 2020 
4. Fundusz Wyszehradzki – konkursy Visegrad Grants i Visegrad+ Grants 
5. Fundusz Wyszehradzki – konkurs Visegrad Strategic Grants 

 
Komunikaty 

1. Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1 
 
Szkolenia 

1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Sieć Otwartych Innowacji. Granty na zakup innowacji technologicznych 
 
Cel: Budowa kultury otwartych innowacji. Kreowanie i wspieranie transakcji transferu technologii do 
małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 
Tematyka: Innowacyjne rozwiązania, których dawcami mogą być podmioty z całego świata: 

• patenty, wzory użytkowe i przemysłowe lub ich zgłoszenia, 
• prawa autorskie do oprogramowania (wykluczone m.in. oprogramowanie biurowe, księgowe, 

systemy operacyjne komputerów osobistych), 
• prawa do chronionych odmian roślin, 
• topografia układów scalonych, 
• know-how. 

Wnioskodawcy: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. 
Dawca: wybrany przez Wnioskodawcę podmiot: 

• osoba fizyczna,  
• jednostka naukowa,  
• osoba prawna,  
• jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, bez względu na 

obywatelstwo/siedzibę,  
• podmioty zagraniczne zarówno z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, jak 

i spoza, dysponujący prawami do Technologii, jak również podmiot uprawniony do 
rozporządzania prawami do Technologii (dystrybutor), który jest stroną Umowy warunkowej 
dotyczącej transferu Technologii zawieranej z Wnioskodawcą. 

Dofinansowanie: Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 100 tys. zł, 
a maksymalna – 200 tys. euro.  
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się tylko koszty nabycia Technologii, tj. koszt zakupu lub 
uzyskania licencji do Technologii. Koszt wdrożenia Technologii nie jest objęty grantem. Kosztami 
kwalifikowanymi nie są także szkolenia pracowników/zespołu. 
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Termin składania wniosków: Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do końca roku 2019, podzielony 
na miesięczne rundy. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Dokumentację związaną z procesem zgłaszania się jednostek 
uczelni w roli wykonawcy 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 Sieci Otwartych Innowacji. 
 
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. NCBR ogłosiło I konkurs Ścieżka dla Mazowsza  
 
Cel: Stworzenie innowacyjnych rozwiązań i technologii prowadzących do zwiększenia 
konkurencyjności polskiej gospodarki, w szczególności wpływając na poprawę poziomu 
innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R. 
Tematyka: Brak ograniczenia tematycznego; badania przemysłowe, prace rozwojowe, prace 
przedwdrożeniowe.  
Wnioskodawcy:  

 przedsiębiorstwa (które wskażą miejsce realizacji projektu na terenie woj. mazowieckiego),  

 konsorcja przedsiębiorstw – max. 3 podmioty (liderem konsorcjum może być wyłącznie 
przedsiębiorstwo, które wskaże miejsce realizacji projektu na terenie woj. mazowieckiego),   

 konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych – max. 3 podmioty (liderem konsorcjum 
może być wyłącznie przedsiębiorstwo, które wskaże miejsce realizacji projektu na terenie woj. 
mazowieckiego. 

Dofinansowanie: Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi, w przypadku projektów 
realizowanych przez: 

 przedsiębiorstwa samodzielnie – 5 mln zł;  

 konsorcja – 7 mln zł. 
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 100 mln zł. 
Termin składania wniosków: do 23 września 2019 r., godz. 16:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji 
elektronicznej w systemie LSI. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Urszula Rumniak  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 64 26, email: urszula.rumniak@pw.edu.pl 
 
 
 

https://siecotwartychinnowacji.pl/granty-na-transfer-technologii/
https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php
https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=6&L=168&tx_news_pi1%5Bnews%5D=57593&cHash=5622d93cf93c116cdfd66bd32b8a2311
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Justyna Wojciechowska  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Nabór wniosków w konkursie Szybka Ścieżka do Innowacji (Fast Truck to Innovation) w ramach 
programu Horyzont 2020 
 
Cel: Wspieranie zaawansowanych i wyspecjalizowanych rozwiązań B+R, m.in. działania związane 
z wyznaczaniem standardów, zaawansowanym testowaniem, pilotaże i demonstracje, walidacja 
w warunkach rzeczywistych, certyfikacja i walidacja modelu biznesowego. 
Tematyka: Dowolny obszar technologii.  
Wnioskodawcy: Konsorcjum składające się z min. 3 i max. 5 partnerów z krajów członkowskich UE 
oraz krajów stowarzyszonych z Horyzontem 2020. W przypadku konsorcjum składającego się z 3-4 
partnerów, przynajmniej 2 powinny stanowić podmioty prywatne (private for profit), w przypadku 
konsorcjum składającego się z 5 partnerów, wymaganych jest min. 3 partnerów biznesowych. 
Partnerzy z krajów trzecich mogą być włączeni w projekt, ale jedynie jako podwykonawcy po 
spełnieniu określonych warunków. 
Dofinansowanie: do 100% kosztów kwalifikowalnych. 
Okres trwania projektu: do 36 m-cy. Innowacja powinna znaleźć się na rynku w ciągu 36 m-cy 
(od rozpoczęcia projektu). 
Termin składania wniosków: do 22 października 2019 r., godz. 17:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za 
pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego na portalu Funding & tender opportunities. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu Funding & tender opportunities. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Edyta Struzik  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 89, email: edyta.struzik@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. Fundusz Wyszehradzki – konkursy Visegrad Grants i Visegrad+ Grants 
 
Cel: Wsparcie wspólnych badań jednostek z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz krajów Partnerstwa 
Wschodniego i/lub Bałkan Zachodnich. 
Tematyka: ujęta w 7 obszarów: 

1. Culture and common identity, 
2. Education and capacity building, 
3. Innovation, R&D, entrepreneurship, 
4. Democratic values and the media, 
5. Public policy and institutional partnerships, 
6. Regional development, environment and tourism, 
7. Social development. 

Wnioskodawcy: Międzynarodowe konsorcja składające się z jednostek z co najmniej 3 krajów Grupy 
Wyszehradzkiej (Visegrad Grants) oraz co najmniej 1 partnera z kraju Bałkanów Zachodnich (Albania, 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-fti-2018-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-fti-2018-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia, Czarnogóra i Serbia) lub Partnerstwa Wschodniego 
(Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) (Visegrad+ Grants). 
Dofinansowanie: do 100% kosztów kwalifikowalnych. 
Okres trwania projektu: do 18 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 1 października 2019 r., godz. 12:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za 
pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego na stronie http://my.visegradfund.org.   
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Funduszu Wyszehradzkiego. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
5. Fundusz Wyszehradzki – konkurs Visegrad Strategic Grants 
 
Cel: Wsparcie wspólnych badań jednostek z krajów Grupy Wyszehradzkiej w obszarach strategicznie 
ważnych dla Grupy Wyszehradzkiej. 
Tematyka: Strategiczne priorytety wyznaczone przez Grupę Wyszehradzką: 

• Sustainability of ideals from 1989, 
• 15+ Years of the V4 in the EU, 
• New impetus to the Eastern Partnership and EU enlargement (Western Balkans). 

Wnioskodawcy: Międzynarodowe konsorcja składające się z co najmniej 1 jednostki z każdego kraju 
Grupy Wyszehradzkiej. 
Dofinansowanie: do 100% kosztów kwalifikowalnych. 
Okres trwania projektu: 12-36 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 1 października 2019 r., godz. 12:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za 
pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego na stronie http://my.visegradfund.org.   
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Funduszu Wyszehradzkiego. 
 
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 
 
 

Komunikaty 

 
1. Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1 
 
CPPC wydłuża termin na składanie wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych, 
obejmujących działanie 2.1. Nabór wniosków w konkursie nr POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 
w ramach „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” potrwa do 15 października 2019 r. 

http://my.visegradfund.org/
https://www.visegradfund.org/apply/grants/
http://my.visegradfund.org/
https://www.visegradfund.org/apply/grants/strategic-grants/


  

 

5 

 2019-08-28 
 
 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 
 
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. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2019-09-06 Konsorcjum projektu ETNA2020 Webinarium na temat poszukiwania 
partnerów do projektów  

2019-09-06 Ministerstwo Inwestycji i 
Rozwoju 

Spotkanie informacyjne dla 
zainteresowanych składaniem wniosku o 
dofinansowanie na realizację projektu w 
konkursie na inkubację innowacji 
społecznych 

2019-09-06 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych 

Monitorowanie uczestników projektu oraz 
rozliczanie projektu za pomocą systemu 
SL2014 w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego Regionalnego Programu 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

2019-09-16 Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju  

Spotkanie informacyjne dotyczące 
ogłoszonych konkursów „szybkiej ścieżki” w 
poddziałaniu 1.1.1 „Badania przemysłowe i 
prace rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa” 

2019-09-17 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Twinning i Era Chairs dla zaawansowanych  

2019-09-25 Poznański Park Naukowo-
Technologiczny we współpracy z 
SIBB e.V. 

Customer Centric Day: Customer Discovery 
Workshop i Lean Hardware Meeting 

2019-09-26 NUCL-EU 2020 Webinarium poświęcone ochronie danych 
osobowych i aspektom etycznym w 
projektach Programu Euratom i Horyzont 
2020 

https://cppc.gov.pl/aktualnosci/1563-wydluzenie-terminu-na-skladanie-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-dzialania-2-1-popc-xiii-konkurs
https://www.kpk.gov.pl/?event=webinarium-na-temat-poszukiwania-partnerow-do-projektow&znewsletter=14sierpnia2019
https://www.kpk.gov.pl/?event=webinarium-na-temat-poszukiwania-partnerow-do-projektow&znewsletter=14sierpnia2019
http://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/spotkanie-informacyjne/
http://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/spotkanie-informacyjne/
http://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/spotkanie-informacyjne/
http://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/spotkanie-informacyjne/
http://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/spotkanie-informacyjne/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-monitorowanie-uczestnikow-projektu-oraz-rozliczanie-projektu-za-pomoca-systemu-sl2014-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-monitorowanie-uczestnikow-projektu-oraz-rozliczanie-projektu-za-pomoca-systemu-sl2014-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-monitorowanie-uczestnikow-projektu-oraz-rozliczanie-projektu-za-pomoca-systemu-sl2014-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-monitorowanie-uczestnikow-projektu-oraz-rozliczanie-projektu-za-pomoca-systemu-sl2014-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-monitorowanie-uczestnikow-projektu-oraz-rozliczanie-projektu-za-pomoca-systemu-sl2014-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ogloszonych-konkursow-szybkiej-sciezki-w-poddzialaniu-111-bada-3/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ogloszonych-konkursow-szybkiej-sciezki-w-poddzialaniu-111-bada-3/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ogloszonych-konkursow-szybkiej-sciezki-w-poddzialaniu-111-bada-3/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ogloszonych-konkursow-szybkiej-sciezki-w-poddzialaniu-111-bada-3/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ogloszonych-konkursow-szybkiej-sciezki-w-poddzialaniu-111-bada-3/
https://www.kpk.gov.pl/?event=szkolenie-twinning-i-era-chairs-dla-zaawansowanych
https://ppnt.poznan.pl/zapraszamy-na-customer-centric-day-w-berlinie/
https://ppnt.poznan.pl/zapraszamy-na-customer-centric-day-w-berlinie/
http://www.nucleu2020.eu/index.php/event/webinar-on-gdpr-in-horizon-2020/
http://www.nucleu2020.eu/index.php/event/webinar-on-gdpr-in-horizon-2020/
http://www.nucleu2020.eu/index.php/event/webinar-on-gdpr-in-horizon-2020/
http://www.nucleu2020.eu/index.php/event/webinar-on-gdpr-in-horizon-2020/
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2019-10-08 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Dzień z Horyzontem 2020 

2019-10-09 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Horizon 2020 for the Circular Economy and 
Transforming Industry - spotkanie 
brokerskie 

2019-10-16 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Raportowanie i audyt w projektach 
Horyzont 2020 

2019-11-13- 
2019-11-14 

Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Międzynarodowy Dzień Informacyjny i 
spotkania brokerskie w obszarze Przestrzeń 
kosmiczna 

 
email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 

https://www.kpk.gov.pl/?p=48594&znewsletter=19czerwca2019
https://www.kpk.gov.pl/?p=48594&znewsletter=19czerwca2019
https://www.kpk.gov.pl/?p=48594&znewsletter=19czerwca2019
https://www.kpk.gov.pl/?p=48594&znewsletter=19czerwca2019
http://www.kpk.gov.pl/?event=raportowanie-i-audyt-w-projektach-horyzont-2020
http://www.kpk.gov.pl/?event=raportowanie-i-audyt-w-projektach-horyzont-2020
http://www.kpk.gov.pl/?event=miedzynarodowy-dzien-informacyjny-i-spotkania-brokerskie-w-obszarze-przestrzen-kosmiczna-13-14-listopada-2019-warszawa
http://www.kpk.gov.pl/?event=miedzynarodowy-dzien-informacyjny-i-spotkania-brokerskie-w-obszarze-przestrzen-kosmiczna-13-14-listopada-2019-warszawa
http://www.kpk.gov.pl/?event=miedzynarodowy-dzien-informacyjny-i-spotkania-brokerskie-w-obszarze-przestrzen-kosmiczna-13-14-listopada-2019-warszawa
https://www.cop.pw.edu.pl/rss
https://www.cop.pw.edu.pl/rss

