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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. NCBR ogłosiło 7. konkurs w ramach polsko-izraelskiej współpracy bilateralnej  
2. Otwarcie naboru wniosków w konkursie AAL 2020 

 
Komunikaty 

1. Nowa wersja Materiału informacyjnego dotyczącego stosowania kwot ryczałtowych 
w projektach PO WER 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. NCBR ogłosiło 7. konkurs w ramach polsko-izraelskiej współpracy bilateralnej 
 
Cel: Dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, ukierunkowanych na rozwijanie 
innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy 
zastosowań komercyjnych. 
Tematyka: Wszystkie obszary badań, mające na celu opracowanie produktów lub rozwiązań gotowych 
do wprowadzenia na rynek, które mają duży potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy. 
Wnioskodawcy: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, grupy podmiotów, w skład których wchodzą 
co najmniej dwa podmioty, tj. co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jeden 
przedsiębiorca spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa. 
Dofinansowanie: Dofinansowanie przyznane wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład 
wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 tys. zł, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie realizacji projektu 
może wynieść maksymalnie 1 mln zł. 
Okres trwania projektu: 24-36 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 19 maja 2020 r.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: 
izrael@ncbr.gov.pl, w formie jednego pliku (skan/PDF). 
 
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 
 
Justyna Wojciechowska  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl 
 
 
 

mailto:izrael@ncbr.gov.pl
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/siodmy-polsko-izraelski-konkurs-na-projekty-badawczo-rozwojowe-60843/
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W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum: 
Olga Sobczyk 
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 58 19, email: olga.sobczyk@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Otwarcie naboru wniosków w konkursie AAL 2020 
 
Cel: Finansowanie innowacyjnych, ponadnarodowych i multidyscyplinarnych badań obejmujących 
zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby 
starsze. 
Tematyka: Healthy ageing with the support of digital solutions. 
Wnioskodawcy: Jednostki naukowe, konsorcjum naukowe, przedsiębiorcy. 
Dofinansowanie: Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych 
w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 tys. euro. 
Okres trwania projektu: 12-30 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 22 maja 2020 r., godz. 17:00. Orientacyjna data naboru wniosków 
krajowych IV kwartał 2020 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez 
system elektroniczny dostępny na stronie: https://ems.aal-
europe.eu/ems/app/main?execution=e1s1.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR i stronie programu AAL. 
 
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 
 
Justyna Wojciechowska  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl 
 
W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum: 
Olga Sobczyk 
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 58 19, email: olga.sobczyk@pw.edu.pl 
 
 

Komunikaty 

 
1. Nowa wersja Materiału informacyjnego dotyczącego stosowania kwot ryczałtowych  
w projektach PO WER 
 
Instytucja Zarządzająca PO WER opublikowała nową wersję Materiału informacyjnego dotyczącego 
stosowania kwot ryczałtowych w projektach PO WER. Dokument stanowi w szczególności 
interpretację aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS 

https://ems.aal-europe.eu/ems/app/main?execution=e1s1
https://ems.aal-europe.eu/ems/app/main?execution=e1s1
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-aal-2020-call-programu-aal-61055/
http://www.aal-europe.eu/
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oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, ma charakter instruktażowy i zawiera wskazówki dla 
instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie PO WER, jak również wskazówki dla beneficjentów 
realizujących projekty PO WER. 
 
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 
 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2020-02-24 Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju 

Spotkanie informacyjne ws. konkursu 
„Szybka ścieżka” - 1.1.1 „Badania 
przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa” 

2020-02-25 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Warsztaty: co trzeba wiedzieć, żeby 
prawidłowo skalkulować budżet, 
zrealizować i rozliczyć projekt H2020  

2020-02-26 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Marie Skłodowska-Curie Research and 
Innovation Staff Exchange – warsztaty z 
pisania wniosku 

2020-03-02 Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju 

Spotkanie informacyjne ws. konkursu 
4/4.1.1/2019 PO IR, „Strategiczne programy 
badawcze dla gospodarki” Wspólne 
Przedsięwzięcie INGA 

2020-03-25 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Dzień z Horyzontem 2020 

2020-04-16-
2020-04-17 

Międzynarodowy Instytut Biologii 
Molekularnej i Komórkowej 

Międzynarodowa konferencja dla młodych 
naukowców w dziedzinie biologii 
molekularnej i komórkowej  

 
  

email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nowa-wersja-materialu-informacyjnego-dotyczacego-stosowania-kwot-ryczaltowych-w-projektach-po-wer-61/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ogloszonego-konkursu-szybkiej-sciezki-w-poddzialaniu-111-badan/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ogloszonego-konkursu-szybkiej-sciezki-w-poddzialaniu-111-badan/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ogloszonego-konkursu-szybkiej-sciezki-w-poddzialaniu-111-badan/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ogloszonego-konkursu-szybkiej-sciezki-w-poddzialaniu-111-badan/
https://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-26&znewsletter=5lutego2020
https://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-26&znewsletter=5lutego2020
https://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-26&znewsletter=5lutego2020
https://www.kpk.gov.pl/?event=marie-sklodowska-curie-research-and-innovation-staff-exchange-warsztaty-z-pisania-wniosku&znewsletter=12lutego2020
https://www.kpk.gov.pl/?event=marie-sklodowska-curie-research-and-innovation-staff-exchange-warsztaty-z-pisania-wniosku&znewsletter=12lutego2020
https://www.kpk.gov.pl/?event=marie-sklodowska-curie-research-and-innovation-staff-exchange-warsztaty-z-pisania-wniosku&znewsletter=12lutego2020
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ogloszonego-konkursu-44112019-w-ramach-programu-operacyjnego-i/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ogloszonego-konkursu-44112019-w-ramach-programu-operacyjnego-i/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ogloszonego-konkursu-44112019-w-ramach-programu-operacyjnego-i/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ogloszonego-konkursu-44112019-w-ramach-programu-operacyjnego-i/
https://www.kpk.gov.pl/?p=51110&znewsletter=5lutego2020
https://www.iimcb.gov.pl/pl/aktualnosci/aktualne-informacje/1061-miedzynarodowa-konferencja-dla-mlodych-naukowcow-w-dziedzinie-biologii-molekularnej-i-komorkowej
https://www.iimcb.gov.pl/pl/aktualnosci/aktualne-informacje/1061-miedzynarodowa-konferencja-dla-mlodych-naukowcow-w-dziedzinie-biologii-molekularnej-i-komorkowej
https://www.iimcb.gov.pl/pl/aktualnosci/aktualne-informacje/1061-miedzynarodowa-konferencja-dla-mlodych-naukowcow-w-dziedzinie-biologii-molekularnej-i-komorkowej

