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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-
2020: Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – Typ projektów: 
Projekty badawczo-rozwojowe (dla beneficjentów posiadających doświadczenie 
w prowadzeniu prac B+R) 

 
Komunikaty 

1. XVIII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych „Projekty 
międzynarodowe – programowanie i zalety udziału” 

2. Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki 
 
Szkolenia 

1. Warsztaty COP PW w ramach szkolenia „Oferta międzynarodowych programów badawczych 
Horyzont 2020 w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie” 

2. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-
2020: Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – Typ projektów: Projekty 
badawczo-rozwojowe (dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R) 
 
Cel: Dofinansowanie udzielane będzie na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe 
albo eksperymentalne prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe, 
które stanowią nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowalnych projektu. 
Tematyka: W ramach konkursu dofinansowanie udzielane będzie na badania przemysłowe 
i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Elementem projektu 
mogą być prace przedwdrożeniowe, które stanowią nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowalnych 
projektu. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska 
dofinansowania. 
Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne. 
Partnerstwo/Podwykonawstwo: Partnerami mogą być podmioty wskazane w katalogu podmiotów 
uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie oraz jednostki naukowe.  

Koszty podwykonawstwa nie mogą przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych, 
w sytuacji gdy wnioskodawca jest średnim lub dużym przedsiębiorcą. W sytuacji, gdy wnioskodawca 
jest mikro lub małym przedsiębiorcą, koszty podwykonawstwa nie mogą przekroczyć 60% kosztów 
kwalifikowalnych. 

W sytuacji realizacji projektu w partnerstwie z jednostką naukową lub jeśli podwykonawcą jest 
jednostka naukowa, projekt finansowany będzie z Kategorii Interwencji 062 Transfer technologii 
i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią głównie dla MŚP. 
Dofinansowanie: Jednostka naukowa będąca partnerem w projekcie na mocy art. 33 ustawy nie może 
realizować swojej części projektu bez pomocy publicznej. Maksymalna intensywność pomocy 
w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi: 
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• dla mikroprzedsiębiorcy maksymalnie 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem 
w przypadku badań przemysłowych oraz maksymalnie 60% kosztów kwalifikujących się do 
objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych; 

• dla małego przedsiębiorcy maksymalnie 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem 
w przypadku badań przemysłowych oraz maksymalnie 60% kosztów kwalifikujących się do 
objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych; 

• dla średniego przedsiębiorcy maksymalnie 75% kosztów kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz maksymalnie 50% kosztów kwalifikujących 
się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych; 

• dla dużego przedsiębiorcy maksymalnie 65% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem 
w przypadku badań przemysłowych oraz maksymalnie 40% kosztów kwalifikujących się do 
objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych. 

Koszty pośrednie rozliczane są uproszczoną metodą rozliczania wydatków, w wysokości 15% 
bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu. Koszty 
pośrednie finansowane są w ramach pomocy de minimis, w wysokości maksymalnie 80% kosztów 
kwalifikowalnych. 

W przypadku jednostki naukowej, ze względu na konieczność pokrycia przez aplikujące 
wydziały PW kosztów: minimalnego wkładu własnego, niekwalifikowanego podatku VAT oraz 
wydatków objętych pomocą de minimis, tj. koszty pośrednie, informacja i promocja, koszty 
racjonalnych usprawnień, rekomenduje się wystąpienie w projekcie w roli podwykonawcy. 
Okres trwania projektu: do 31 grudnia 2022 r. 
Termin składania wniosków: do 15 stycznia 2019 r., godz. 15:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: W formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu 
obsługi wniosków aplikacyjnych Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego MEWA 2.0. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Serwisu Informacyjnego Województwa 
Mazowieckiego. 
 
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 
 
 

Komunikaty 

 
1. XVIII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych „Projekty 
międzynarodowe – programowanie i zalety udziału” 
 
Krajowa Rady Koordynatorów Projektów Badawczych EU (KRAB) i RPK Politechnika Śląska zapraszają 
do udziału w XVIII Sympozjum Stowarzyszenia Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych 
UE pt. „Projekty międzynarodowe – programowanie i zalety udziału”. Spotkanie odbędzie się 
15 listopada 2019 r. na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.  
 Celem Sympozjum KRAB jest przedstawienie strategii zwiększenia udziału Polski w projektach 
europejskich (w Programie Horyzont Europa), kulis pozyskiwania projektów UE i zalet, jakie niesie ze 
sobą udział w projektach międzynarodowych. W spotkaniu przewidziano udział przedstawicieli 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów 
Badawczych UE oraz koordynatorów i wykonawców projektów UE.  

https://mewa2.mazowia.eu/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-projekty-badawczo-rozwojowe-dla-beneficjentow-posiadajacych-doswiadczenie-w-prowadzeniu-prac-br-rpma-01-02-00-ip-01-14-100-19/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-projekty-badawczo-rozwojowe-dla-beneficjentow-posiadajacych-doswiadczenie-w-prowadzeniu-prac-br-rpma-01-02-00-ip-01-14-100-19/
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Uczestnictwo w Sympozjum jest bezpłatne, lecz liczba miejsc jest ograniczona, decyduje 
kolejność zgłoszeń. 
 
Szczegółowe informacje i rejestracja dostępne są na stronie RPK Politechnika Śląska. 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki 
 
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego 
Centrum Nauki w grupie nauk o życiu. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 listopada 2019 r. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN. 
 

Szkolenia 

 
1. Warsztaty COP PW w ramach szkolenia „Oferta międzynarodowych programów badawczych 
Horyzont 2020 w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie” 
 
Temat warsztatów: Oferta międzynarodowych programów badawczych Horyzont 2020 w ramach 
działań Marii Skłodowskiej-Curie 
Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów PW 
Termin: 14 listopada 2019 r., godz. 9:00–13:00 
Miejsce: sala 4.07, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4 
 
Agenda:  

1. Wprowadzenie do programu „Marie Skłodowska-Curie Actions” - informacje ogólne, zasada 
mobilności, uczestnicy i beneficjenci, budżet 

2. Rodzaje działań i typy akcji  
3. Składanie wniosku 
4. Innovative Training Networks (MSCA ITN) - informacje konkursowe i typy projektów, budżet, 

elementy wniosku, kryteria oceny 
5. Research & Innovative Staff Exchange (MSCA RISE) - informacje konkursowe, rodzaje 

projektów, oddelegowanie, finansowanie, elementy wniosku i kryteria oceny 
6. Individual Fellowships (MSCA IF) - informacje konkursowe, rodzaje stypendiów, kryteria 

formalne, finansowanie, elementy wniosku i kryteria oceny 
7. Pozostałe działania MSCA - Co-funding of regional, national and international programmes 

(MSCA COFUND), European Researchers’ Night (MSCA NIGHT) 
8. Działania MSCA realizowane na PW 
9. Wsparcie dla wnioskodawców 
10. Dyskusja i konsultacje indywidualne 

 
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 
 

http://rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=67
https://www.ncn.gov.pl/BIP/index.php?id=120&p=554
https://www.cop.pw.edu.pl/Projekt-NERW-PW/Rekrutacja-na-szkolenia/COP-PW-zaprasza-na-warsztaty-w-ramach-szkolenia-Finansowanie-projektow-badawczych-ze-zrodel-krajowych-zrodla-finansowania-ogolne-zasady-aplikowania
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2. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2019-11-04 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Spotkanie informacyjne dotyczące 
konkursu na projekty wspierające rozwój 
kadr dla sektora usług dla biznesu  

2019-11-06 Net4Mobility+ Mobility opportunities for researchers. 
MSCA Innovative Training Networks - 
webinarium  

2019-11-06 IPMA Polska Seminarium PM Edukacja - nowoczesne 
formy kształtowania kompetencji w 
zakresie zarządzania projektami na etapie 
edukacji akademickiej i kształcenia 
ustawicznego 

2019-11-06 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dzień Otwarty nt. konkursów Szybka 
Ścieżka 

2019-11-07 Samorząd województwa 
mazowieckiego, Miasto Stołeczne 
Warszawa oraz Krajowy Punkt 
Kontaktowy Programów Badawczych 
UE 

Nowa perspektywa – nowe wyzwania dla 
inteligentnej specjalizacji województwa 
mazowieckiego - konferencja  

2019-11-08 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Spotkanie informacyjne dotyczące 
konkursu „Projektowanie uniwersalne”  

2019-11-13- 
2019-11-14 

Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Międzynarodowy Dzień Informacyjny i 
spotkania brokerskie w obszarze 
Przestrzeń kosmiczna 

2019-11-14 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Warsztaty z komercjalizacji rozwiązań 
naukowych w projektach 
badawczych (TEAM, TEAM-TECH, TEAM-
TECH Core Facility, TEAM-TECH Core 
Facility PLUS, FIRST TEAM, HOMING, 
POWROTY) 

2019-11-14- 
2019-11-15 

Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Dzień informacyjny i spotkanie brokerskie 
w obszarze Nauka z udziałem 
społeczeństwa i dla społeczeństwa SwafS 

2019-11-15 Krajowa Rady Koordynatorów 
Projektów Badawczych EU (KRAB), 
RPK Politechnika Śląska 

XVIII Sympozjum Krajowej Rady 
Koordynatorów Projektów Badawczych 
„Projekty międzynarodowe – 
programowanie i zalety udziału”  

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-konkursu-na-projekty-wspierajace-rozwoj-kadr-dla-sektora-uslug-dla-1/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-konkursu-na-projekty-wspierajace-rozwoj-kadr-dla-sektora-uslug-dla-1/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-konkursu-na-projekty-wspierajace-rozwoj-kadr-dla-sektora-uslug-dla-1/
http://www.kpk.gov.pl/?event=mobility-opportunities-for-researchers-msca-innovative-training-networks
http://www.kpk.gov.pl/?event=mobility-opportunities-for-researchers-msca-innovative-training-networks
http://www.kpk.gov.pl/?event=mobility-opportunities-for-researchers-msca-innovative-training-networks
http://www.projectmaster.ipma.pl/?page_id=1556
http://www.projectmaster.ipma.pl/?page_id=1556
http://www.projectmaster.ipma.pl/?page_id=1556
http://www.projectmaster.ipma.pl/?page_id=1556
http://www.projectmaster.ipma.pl/?page_id=1556
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/dzien-otwarty-nt-konkursow-szybka-sciezka-59483/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/dzien-otwarty-nt-konkursow-szybka-sciezka-59483/
https://www.kpk.gov.pl/?p=50230&znewsletter=16pa%C5%BAdziernika2019
https://www.kpk.gov.pl/?p=50230&znewsletter=16pa%C5%BAdziernika2019
https://www.kpk.gov.pl/?p=50230&znewsletter=16pa%C5%BAdziernika2019
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-konkursu-projektowanie-uniwersalne-59289/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-konkursu-projektowanie-uniwersalne-59289/
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.fnp.org.pl/warsztaty-z-komercjalizacji-rozwiazan-naukowych-w-projektach-badawczych/
https://www.fnp.org.pl/warsztaty-z-komercjalizacji-rozwiazan-naukowych-w-projektach-badawczych/
https://www.fnp.org.pl/warsztaty-z-komercjalizacji-rozwiazan-naukowych-w-projektach-badawczych/
https://www.fnp.org.pl/warsztaty-z-komercjalizacji-rozwiazan-naukowych-w-projektach-badawczych/
https://www.fnp.org.pl/warsztaty-z-komercjalizacji-rozwiazan-naukowych-w-projektach-badawczych/
https://www.fnp.org.pl/warsztaty-z-komercjalizacji-rozwiazan-naukowych-w-projektach-badawczych/
http://www.kpk.gov.pl/?p=49627
http://www.kpk.gov.pl/?p=49627
http://www.kpk.gov.pl/?p=49627
http://rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=67
http://rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=67
http://rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=67
http://rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=67
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2019-11-19 Instytut Francuski w Polsce V Polsko-Francuskie Forum Nauki i 
Innowacji 

2019-11-19 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Spotkania NCBR dla firm - wsparcie dla 
przedsiębiorców z PO IR w 2019 r.  

2019-11-20 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
i tajwańskie Ministerstwo Nauki i 
Technologii (MOST) 

Poland-Taiwan Seminar on Electrical and 
Smart (Autonomous) Mobility 

2019-11-22 
2019-11-23 

Polskie Towarzystwo TeleMedycyny i 
e-Zdrowia oraz Krajowy Punkt 
Kontaktowy Programów Badawczych 
UE, Instytut Podstawowych 
Problemów Techniki PAN, 
International Accelerator of 
Telemedicine Technologies, Centrum 
Doskonałości „TeleOrto” 
Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego 

Międzynarodowa konferencja 
Telemedycyna i eZdrowie 2019  

2019-11-26 Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju 

Seminarium informacyjne na temat 2. 
naboru projektów seed money w 
programie Interreg Region Morza 
Bałtyckiego 

 
 

email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 

https://www.institutfrancais.pl/pl/evs/v-forum-nauki
https://www.institutfrancais.pl/pl/evs/v-forum-nauki
https://www.ncbrdlafirm.pl/wszystkie-spotkania/
https://www.ncbrdlafirm.pl/wszystkie-spotkania/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/tajwan/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/poland-taiwan-seminar-on-electrical-and-smart-autonomous-mobility-59417/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/tajwan/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/poland-taiwan-seminar-on-electrical-and-smart-autonomous-mobility-59417/
https://www.telemedycyna.org/
https://www.telemedycyna.org/
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/wpisz-tytul-10-15/
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/wpisz-tytul-10-15/
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/wpisz-tytul-10-15/
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/wpisz-tytul-10-15/

