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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Nabór w kolejnym konkursie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - 
1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka, projekty realizowane wyłącznie w regionach słabiej 
rozwiniętych 

2. NCN ogłosiło konkurs CHIST-ERA 2019 
3. NCN ogłosiło konkurs na stypendia doktorskie ETIUDA 8 
4. NCN ogłosiło konkurs SONATINA 4 

 
Komunikaty 

1. Nowa wersja Podręcznika Beneficjenta SL2014 
2. Nowe ustalenia PW dotyczące zasad wynagradzania pracowników w konkursach PO WER 

dostępne w witrynie SharePoint COP PW 
3. Aktualna Procedura wyliczania i monitorowania dochodu dla beneficjentów otrzymujących 

dofinansowanie w ramach I i IV osi PO IR 
 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Nabór w kolejnym konkursie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - 
1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka, projekty realizowane wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych 
 
Cel: Podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R 
w prowadzonej działalności gospodarczej. 
Tematyka: Dofinansowanie w konkursie można uzyskać na badania przemysłowe i/lub 
eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem 
jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. 
Wnioskodawcy: Przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja naukowo-przemysłowe 
(składające się z max. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej).  
Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo. 
Partnerstwo/Podwykonawstwo: W projekcie można powierzyć realizację części badań 
przemysłowych podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może 
przekroczyć: 

 60% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych 
ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorstwo, które samodzielnie realizuje projekt; 

 50% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych 
ponoszonych w projekcie przez dane przedsiębiorstwo, gdy projekt jest realizowany w ramach 
konsorcjum;  

 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych 
po-noszonych w projekcie przez jednostkę naukową; 

 70% kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis 
ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo. 
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Dofinansowanie: Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych na realizację badań 
przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, 
w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej.  
Okres trwania projektu: Realizacja projektu nie może trwać dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. 
Termin składania wniosków: od 7 lutego do 1 czerwca 2020 r., godz. 16:00. Konkurs jest podzielony 
na rundy: 

 tylko duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych): 
1. 7 lutego – 6 marca 2020 r.,  
2. 7 marca – 3 kwietnia 2020 r.; 

 tylko MŚP oraz ich konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych): 
3. 4 kwietnia – 30 kwietnia 2020 r.,  
4. 1 maja – 1 czerwca 2020 r., godz. 16:00. 

Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek należy złożyć wyłącznie za pomocą systemu 
informatycznego NCBR. 

Dokumentację związaną z procesem zgłaszania się jednostek PW 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 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 
 
dr Anita Uchańska 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 27, email: anita.uchanska@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. NCN ogłosiło konkurs CHIST-ERA 2019 
 
Cel: Wspieranie badań z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 
Tematyka:  

 Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence 

 Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability 
Wnioskodawcy: Konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co 
najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co 
najmniej stopień naukowy doktora. 
Kraje biorące udział w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Irlandia, Izrael, Kanada (Québec), Litwa, Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, 
Szwajcaria, Szwecja (temat 1), Turcja, Węgry, Wielka Brytania (temat 1), Włochy. 
Dofinansowanie: Brak określonej kwoty, o jaką można wnioskować w jednym projekcie. Całkowita 
wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły 
badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro. 
Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy. 

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-1-1-1-1-2020/
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Termin składania wniosków: do 14 lutego 2020 r., godz. 17:00 (short proposals); czerwiec 2020 r. (full 
proposals). 
Miejsce/Sposób składania wniosków:  
1. Poziom międzynarodowy - przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy 

z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim, który należy złożyć 
w elektronicznym systemie składania wniosków (EES), dostępnym na stronie sieci CHIST-ERA. 

2. Poziom krajowy - przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego 
polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem 
systemu ZSUN/OSF.  

 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN i na stronie sieci CHIST-ERA. 
 
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. NCN ogłosiło konkurs na stypendia doktorskie ETIUDA 8 
 
Cel: Realizacja stypendiów doktorskich. 
Tematyka: Badania podstawowe prowadzone w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej 
w dowolnej dyscyplinie naukowej określonej w panelach NCN. 
Wnioskodawcy: Osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami 
w działalności naukowej i są uczestnikami studiów doktoranckich lub mają otwarty przewód doktorski 
w polskim podmiocie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora. 
Dofinansowanie: Stypendium doktorskie obejmuje środki finansowe, przeznaczone wyłącznie na: 

 stypendium naukowe w wysokości 5 tys. zł miesięcznie, 

 pokrycie kosztów związanych z pobytem wnioskodawcy w zagranicznym ośrodku naukowym, 

 pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy do ośrodka naukowego będącego miejscem 
realizacji stażu. 

Okres trwania projektu: 6-12 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 16 marca 2020 r., godz. 16:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek o finansowanie projektu wraz z wymaganymi 
załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

http://www.chistera.eu/
https://osf.opi.org.pl/app/
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/chist-era-2019
http://www.chistera.eu/
https://osf.opi.org.pl/app/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda8
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3. NCN ogłosiło konkurs SONATINA 4 
 
Cel: Wsparcie kariery młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia 
badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji 
staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych. 
Tematyka: Badania naukowe (badania podstawowe i aplikacyjne) w dowolnej dyscyplinie naukowej 
określonej w panelach NCN. 
Wnioskodawcy: Adresatami konkursu są osoby, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany 
w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień naukowy doktora 
zostanie nadany do 30 czerwca 2020 r. 
Wniosek może złożyć osoba fizyczna, uczelnia, federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki, instytut naukowy PAN, instytut badawczy, międzynarodowy instytut naukowy utworzony na 
podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicz, 
instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polska Akademia Umiejętności, inny 
podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, grupa podmiotów, 
w skład której wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane wcześniej albo co najmniej jeden z tych 
podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, centrum naukowo-przemysłowe, centrum Polskiej 
Akademii Nauk, biblioteka naukowa, przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego, 
jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
Dofinansowanie: Podmiot, będący miejscem realizacji projektu badawczego, otrzyma środki 
finansowe na::  

 zatrudnienie kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu 
pracy na stanowisku naukowym w okresie realizacji przez niego projektu badawczego, 

 realizację projektu badawczego zgodnie z kosztorysem wskazanym we wniosku, 

 realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego w wybranym przez niego 
zagranicznym ośrodku naukowym. 

Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy, w tym straż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy. 
Termin składania wniosków: do 16 marca 2020 r., godz. 16:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek o finansowanie projektu wraz z wymaganymi 
załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN. 
 
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 
 
 

Komunikaty 

 
1. Nowa wersja Podręcznika Beneficjenta SL2014 
 
Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest przybliżenie 
funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do 
pracy w systemie. Nowa wersja obowiązuje od 15 stycznia 2020 r. 
 

https://osf.opi.org.pl/app/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina4
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Szczegółowe informacje dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi 
Projektów. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Nowe ustalenia PW dotyczące zasad wynagradzania pracowników w konkursach PO WER 
dostępne w witrynie SharePoint COP PW 
 
W witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono notatkę ze spotkania w sprawie 
zasad wynagradzania pracowników poprzez godzinowe zwiększenie wynagrodzenia w ramach 
PO WER, które odbyło się 8 stycznia 2020 r. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z tą 
informacją. 

Witryna SharePoint została przygotowana przez COP PW specjalnie dla pracowników PW. 
Zawiera ona informacje i dokumenty niedostępne w publicznych źródłach, np. na stronie internetowej 
www.cop.pw.edu.pl, a które ułatwiają przygotowanie i składanie wniosków w konkursach na projekty 
badawcze oraz realizację projektów na uczelni. Znajdą w niej Państwo, m.in. korespondencję 
z instytucjami ogłaszającymi konkursy, pisma rozstrzygające wątpliwe kwestie dotyczące na przykład 
wynagrodzeń czy VAT-u, najważniejsze ustalenia dotyczące projektów finansowanych z funduszy 
strukturalnych, NCN, NCBR, Horyzontu 2020, wzory umów konsorcjum przygotowane przez COP. 
Informacje i dokumenty przeznaczone są do użytku wewnętrznego.  

Dostęp do witryny mają wszyscy pracownicy PW, którzy korzystają z domeny @pw.edu.pl. 
Przy logowaniu należy wpisać dane takie jak do służbowego komputera (adres mailowy @pw.edu.pl 
i hasło do komputera). 

O wszystkich aktualizacjach witryny będziemy informować Państwa na bieżąco. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Magdalena Lipka-Chudzik 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 61 31, email: magdalena.lipka@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Aktualna Procedura wyliczania i monitorowania dochodu dla beneficjentów otrzymujących 
dofinansowanie w ramach I i IV osi PO IR 
 
NCBR informuje, że w zakładce Dokumenty PO IR – realizacja projektu została zamieszczona aktualna 
Procedura wyliczania i monitorowania dochodu dla beneficjentów otrzymujących dofinansowanie 
w ramach I i IV osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 
 
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.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/dokumenty/Podrecznik-Beneficjenta-SL2014-POWER
https://www.cop.pw.edu.pl/COP/Kontakt
https://www.cop.pw.edu.pl/COP/Kontakt
https://docs.pw.edu.pl/cop/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx
http://www.cop.pw.edu.pl/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/dokumenty-poir-realizacja-projektu/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/aktualna-procedura-wyliczania-i-monitorowania-dochodu-dla-beneficjentow-otrzymujacych-dofinansowanie/
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Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
  

Data Organizator Temat 

2020-02-04 Narodowa Agencja Wymiany 
Akademickiej i Wydział Fizyki UW 

Dzień z Narodową Agencją Wymiany 
Akademickiej 

2020-02-06 Polskie Forum Akademicko-
Gospodarcze 

Uczelnie i przedsiębiorstwa na rzecz 
stabilnego rozwoju kraju 

2020-02-13 Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN Wniosek do ERC krok po kroku - warsztaty 

 
 

email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaX031i2xAKHPFw3QZbI5fPAIZg-jnuUOQvx9BBHtjbP78wQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaX031i2xAKHPFw3QZbI5fPAIZg-jnuUOQvx9BBHtjbP78wQ/viewform
https://www.kpk.gov.pl/?p=50992&znewsletter=22stycznia2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=50992&znewsletter=22stycznia2020
https://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-wniosek-do-erc-krok-po-kroku&znewsletter=22stycznia2020
https://cop.pw.edu.pl/rss
https://cop.pw.edu.pl/rss

