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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 

Konkursy 

1. Otwarcie naboru wniosków w II konkursie INNOGLOBO 

2. Konkurs ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową 

w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego  

3. Nowy nabór wniosków w ramach programu Horyzont Europa - Clean Hydrogen Partnership 

Komunikaty 

1. Komunikat w sprawie przekazania kolejnej wersji projektu Programu FENG do Komisji 

Europejskiej 

2. Wydłużenie terminu składania wniosków w konkursie BRIK II 

3. Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027 zatwierdzony przez Komisję Europejską 
4. Polscy partnerzy zgłosili 33 pomysły na projekty w ramach pierwszego naboru Interreg Region 

Morza Bałtyckiego 2021-2027 
5. Mazowsze gotowe do negocjacji programu regionalnego na lata 2021-2027 

Szkolenia 

1. Spotkanie informacyjne COP PW dotyczące możliwości pozyskania środków na realizację 

projektów współpracy międzyregionalnej Interreg Europa 2021-2027 

2. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

1. Otwarcie naboru wniosków w II konkursie INNOGLOBO   

Cel: Umożliwienie podmiotom z Polski nawiązania współpracy badawczo-rozwojowej (w zakresie 

różnorodnych obszarów tematycznych) z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi 

Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne, a NCBR nie organizuje regularnie konkursów dwustronnych 

(tj. z wyjątkiem takich krajów jak Chiny, Izrael, Luksemburg, Niemcy i Turcja). 

Tematyka: wybór przynajmniej jednej ze specjalizacji znajdujących się na aktualnej Liście Krajowych 

Inteligentnych Specjalizacji. 

Wnioskodawcy: po stronie polskiej: 

• organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, 
• mikrofirma, 
• mała i średnia firma, 
• duża firma, 
• konsorcjum. 

Konkursy 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/krajowe-inteligentne-specjalizacje
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/krajowe-inteligentne-specjalizacje
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Dofinansowanie: Całkowity budżet konkursu to 10 mln zł. 

Minimalna kwota dofinansowania zadań realizowanych w ramach projektu przez polskiego 
Wnioskodawcę wynosi 400 tys. zł. 

Maksymalna kwota dofinansowania zadań realizowanych w ramach projektu przez polskiego 
Wnioskodawcę wynosi 1,5 mln zł. 

Dla organizacji badawczych (niebędących przedsiębiorcą) poziom dofinansowania do 100 % kosztów 
kwalifikowalnych projektu. 

Okres trwania projektu: 24-36 m-cy.  

Termin składania wniosków: do 30 września 2022 r.  

Miejsce/sposób składania wniosków: za pomocą platformy ePUAP lub drogą mailową na adres: 

innoglobo_aplikacje@ncbr.gov.pl w wersji elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub w postaci skanu podpisanego własnoręcznie wniosku. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie NCBR. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:  

Małgorzata Grudzińska-Gronek 

Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów  

tel. 22 234 13 74, email: malgorzata.gronek@pw.edu.pl 

__________________________________________________________________________________  

2. Konkurs ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową 

w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego  

Cel: Wyłonienie zespołu badawczego lub zespołów badawczych prowadzących działalność naukową. 

Celem Zespołu Badawczego jest opracowanie nowej technologii lub grupy technologii zgodnie 

z odpowiednimi procedurami i standardami niezbędnymi do jej komercjalizacji i wdrożenia w ciągu 

maksymalnie 5 lat od rozpoczęcia prac. Za komercjalizację będzie odpowiedzialny podmiot 

zarządzający. 

Tematyka: biotechnologia medyczna – onkologia. 

Wnioskodawcy: uczelnie, instytuty naukowe PAN, Polska Akademia Nauk, instytuty badawcze, 

międzynarodowe instytuty naukowe, inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową 

w sposób samodzielny i ciągły. 

Dofinansowanie: Środki przeznaczone na finansowanie działalności zespołów badawczych 

wynoszą 380 839 550 zł. Nie określono minimalnej i maksymalnej wysokości środków na finansowanie 

zadania badawczego.  

Okres trwania projektu: Zespoły badawcze są zobowiązane do określenia zadania badawczego i jego 

harmonogramu na okres maksymalnie 5 lat.  

Termin składania wniosków: do 30 września 2022 r.  

mailto:innoglobo_aplikacje@ncbr.gov.pl
https://www.gov.pl/web/ncbr/ii-konkurs-w-ramach-programu-innoglobo
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Miejsce/sposób składania wniosków: w wersji papierowej lub w formie elektronicznej 

za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP (adres skrzynki ePUAP Podmiotu Zarządzającego: 

/eitplus/wib.). Komplet dokumentacji w formacie pdf powinien zostać podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym (dokumenty muszą zawierać aktywny certyfikat podpisu elektronicznego, 

umożliwiający jego weryfikację; dodatkowo wymagany jest załącznik do wniosku - Kosztorys zadania 

badawczego część C.2 w wersji edytowalnego pliku Excel). 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie MEiN oraz na stronie programu Wirtualny Instytut 

Badawczy.  

W przypadku pytań prosimy o kontakt:  

Wojciech Jarnuszkiewicz 

Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów  

tel. 22 234 57 44, email: wojciech.jarnuszkiewicz@pw.edu.pl 

__________________________________________________________________________________  

3. Nowy nabór wniosków w ramach programu Horyzont Europa - Clean Hydrogen Partnership 
Cel: Stworzenie nowoczesnych technologii wodorowych, które będą miały wpływ na rozwój 

gospodarki wodorowej. 

Tematyka: Program jest podzielony na 41 tematów w 7 obszarach tematycznych: 

• Renewable Hydrogen Production, 

• Hydrogen Storage and Distribution, 

• Transport, 

• Heat and Power, 

• Cross-cutting, 

• Hydrogen Valleys, 

• Strategic Research challenge. 

10 tematów będzie ogłoszonych jako Innovation Actions (IA), 29 - Research and Innovation Actions 

(RIA), a 2 - Coordination and Support Actions (CAS). W tym 6 jest uważanych za mających znaczenie 

strategiczne w przyspieszeniu przejścia do gospodarki wodorowej. 

Wnioskodawcy: konsorcja złożone z przynajmniej 3 podmiotów pochodzących z co najmniej 3 różnych 

krajów. 

Dofinansowanie: do 300 mln euro. 

Okres trwania projektu: 36-48 m-cy.  

Termin składania wniosków: do 31 maja 2022 r. – lista konkursów I, do 20 września 2022 r. lista 

konkursów II. 

Miejsce/sposób składania wniosków: Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za 

pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Funding & Tenders. 

• Lista konkursów - termin składania wniosków 31.05.2022 r. 

• Lista konkursów - termin składania wniosków 20.09.2022 r. 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/drugi-konkurs-wirtualnego-instytutu-badawczego--ogloszony
https://wib.port.org.pl/konkursy/ogloszenia-o-konkursach/
https://wib.port.org.pl/konkursy/ogloszenia-o-konkursach/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-1;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-2;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie Clean Hydrogen Partnership oraz w prezentacji Info 

Day. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:  

Roch Grabowski 

Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów  

tel. 22 234 14 81, email: roch.grabowski@pw.edu.pl 

1. Komunikat w sprawie przekazania kolejnej wersji projektu Programu FENG do Komisji 

Europejskiej 

16 marca 2022 r. kolejna wersja projektu Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej 

Gospodarki 2021-2027 (FENG) została przekazana do Komisji Europejskiej (KE). Projekt zawiera zmiany 

będące wynikiem negocjacji z Komisją Europejską. Nie jest to końcowa wersja programu, może ona 

ulec modyfikacjom w trakcie dalszych negocjacji. 

Najważniejsze zmiany wprowadzone do Programu w odniesieniu do wersji z 6 grudnia 2021 r., która 

została zaakceptowana przez Radę Ministrów, dotyczą: 

1. części strategicznej Programu, w której wprowadzono dodatkowe informacje dotyczące 

diagnozy sytuacji w obszarach uwzględnionych w programie, uzasadnienie zaplanowanych 

form wsparcia oraz uzasadnienie wsparcia dużych przedsiębiorstw; 

2. pierwszego priorytetu FENG, w którym zmieniono wskazanie dotyczące modułów 

obligatoryjnych. W poprzedniej wersji Programu były to moduły: „B+R” oraz „infrastruktura 

B+R”, obecnie są to moduły: „B+R” oraz „wdrożenie innowacji”. Ponadto w module 

„wdrożenie innowacji” zmianie uległa proponowana forma wsparcia z dotacji na dotację 

warunkową; 

3. wskazania w opisie 1. Priorytetu FENG możliwości przeprowadzania konkursów 

dedykowanych wsparciu projektów, które będą realizować założenia Europejskiego Zielonego 

Ładu lub związanych z wyzwaniami cyfrowymi lub społecznymi. W ścieżce tej możliwym do 

zastosowania narzędziem oceny wybranych kryteriów będzie wykorzystanie algorytmów. 

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć niektórych działań do innych celów szczegółowych, a także 

danych finansowych FENG w podziale na lata 2021-2027 oraz aktualizacji podziału alokacji Programu 

na tzw. kody interwencji. 

Wersja Programu przekazana Komisji Europejskiej jest dostępna na stronie Fundusze Europejskie dla 

Nowoczesnej Gospodarki. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie PO IR. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:  

Magdalena Mielniczuk 

Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów  

Komunikaty 

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/apply-funding/call-proposals-2022/call-proposals-2022_en
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/apply-funding/info-day-2022_en
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/apply-funding/info-day-2022_en
https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/zalozenia-programu-feng/
https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/zalozenia-programu-feng/
https://www.poir.gov.pl/strony/wiadomosci/komunikat-sprawie-przekazania-kolejnej-wersji-projektu-programu-feng-do-komisji-europejskiej/
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tel. 22 234 71 98, email: magdalena.mielniczuk@pw.edu.pl 

__________________________________________________________________________________  

2. Wydłużenie terminu składania wniosków w konkursie BRIK II 

Termin naboru wniosków w konkursie BRIK II został wydłużony do dnia 15 kwietnia br., do godz. 

16.00. 

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 

Elżbieta Śmietanka 

Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów  

tel. 22 234 59 26, email: elzbieta.smietanka@pw.edu.pl 

__________________________________________________________________________________ 

3. Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027 zatwierdzony przez Komisję Europejską 
23 marca 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła program Interreg Europa Środkowa 2021-2027 jako 

pierwszy z programów transnarodowych. 

W nadchodzących latach Program Interreg CE przewiduje nabory projektów, które podejmą 

współpracę, tak aby Europa Środkowa stała się bardziej inteligentną, ekologiczną i lepiej ze sobą 

połączoną. Bazując na wspólnych potrzebach i tożsamości, program ma na celu stworzenie opartej na 

zaufaniu kultury współpracy ponad granicami. 

23 lutego 2022 r. zakończył się pierwszy nabór projektów, w którym złożono 280 wniosków 

o dofinansowanie. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie programu Interreg Europa Środkowa. 

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 

__________________________________________________________________________________ 

4. Polscy partnerzy zgłosili 33 pomysły na projekty w ramach pierwszego naboru Interreg 

Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 
Podczas bieżącego naboru złożono do Wspólnego Sekretariatu/Instytucji Zarządzającej Programem: 

• projekty główne: 144 opisów koncepcji (PIF), w tym 18 przez polskich partnerów, 

• projekty małe: 66 opisów koncepcji (PIF), w tym 15 przez polskich partnerów. 

https://www.gov.pl/web/ncbr/brik-ii--wydluzenie-naboru-wnioskow-w-konkursie
https://www.europasrodkowa.gov.pl/strony/aktualnosci-europy-srodkowej/interreg-europa-srodkowa-2021-2027-zatwierdzony-przez-komisje-europejska/
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Złożone Project Idea Forms będą konsultowane z ekspertami ze Wspólnego Sekretariatu Programu. 

Należy pamiętać by po konsultacji złożyć wniosek o dofinansowanie w systemie BAMOS+. 

Termin dla wnioskodawców projektów małych upływa 30 marca br., godz. 16:00 czasu 

środkowoeuropejskiego (CEST), a dla projektów głównych - 26 kwietnia br., godz. 16:00 (CEST). 

Wszyscy zainteresowani do czasu złożenia wniosku o dofinansowanie mogą dołączyć do projektu. 

Zapraszamy do sprawdzenia platformy umożliwiającej zapoznanie się z koncepcją projektu, 

bezpośredni kontakt z jego pomysłodawcą i zgłoszenie chęci partnerstwa Matchmaking Platform. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie EWT. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:  

Małgorzata Szymańska 

Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów  

tel. 22 234 64 50, email: malgorzata.szymanska@pw.edu.pl 

__________________________________________________________________________________ 

5. Mazowsze gotowe do negocjacji programu regionalnego na lata 2021-2027 

Władze Mazowsza przekazały do Komisji Europejskiej projekt programu regionalnego Fundusze 

Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Obszar mazowiecki regionalny może liczyć na ponad 1,5 mld 

euro, a lepiej rozwinięty obszar warszawski stołeczny na – 500 mln euro. 

Obszary, które zyskają wsparcie w kolejnej perspektywie unijnej dla naszej Uczelni, to dofinansowanie 

projektów z zakresu m.in.: prac badawczo-rozwojowych i wdrożeń ich efektów na rynek, 

infrastruktury badawczej przedsiębiorstw i jednostek naukowych, wdrażania innowacji, rozwoju 

klastrów, inkubacji przedsiębiorstw, wprowadzania nowych modeli biznesowych, e-administracji, e-

kultury, e-edukacji, e-zdrowia oraz dofinansowanie projektów z zakresu m.in.: poprawy efektywności 

energetycznej budynków publicznych, kontroli jakości powietrza, kompleksowego monitorowania 

energii. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie Fundusze dla Mazowsza. 

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 

Szkolenia 

1. Spotkanie informacyjne COP PW dotyczące możliwości pozyskania środków na realizację 

projektów współpracy międzyregionalnej Interreg Europa 2021-2027 
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym 
możliwości pozyskania środków na realizację projektów współpracy międzyregionalnej Interreg 
Europa 2021-2027.  

https://matchmaking.interreg-baltic.eu/landingpage/
https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/bsr-2021-2027-polscy-partnerzy-zglosili-33-pomysly-na-projekty/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/mazowsze-rozpoczyna-negocjacje-z-bruksela-dotyczace-srodkow-unijnych-2021-2027/
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Spotkanie odbędzie się w formie online w dniu 12 kwietnia 2022 r., dzień po inauguracji pierwszego 
naboru wniosków projektowych w Programie, która zaplanowana jest podczas wydarzenia Europe, 
let's cooperate! 2022.  

W trakcie spotkania dowiedzą się Państwo, jak można pozyskać środki z funduszy UE na projekty 
międzynarodowe, mając na uwadze, że umiędzynarodowienie jest jednym z priorytetów Politechniki 
Warszawskiej oraz ma niezwykle korzystny wpływ na ocenę dyscyplin w ramach procesu ewaluacji. 

Dodatkowym argumentem wzięcia udziału w naborze jest uproszczona procedura kwalifikowania 
budżetu projektu, w tym możliwość wypłaty wynagrodzeń. 

Realizacja projektów międzynarodowych współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE może być 
doskonałym etapem zbierania doświadczeń przed aplikowaniem o środki w ramach innych 
programów europejskich np. Horyzontu Europa. 

Zapraszamy! 

Prowadzący szkolenie: pracownicy Centrum Obsługi Projektów. 

Termin: 12 kwietnia 2022 r., godz. 14:00-15:30. 

Miejsce: online (platforma MS Teams). 

Zgłoszenie: formularz rejestracyjny.  

__________________________________________________________________________________ 

2. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

Data Organizator Temat 

2022-03-31 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania 

Programów Unijnych 

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 

– Priorytety Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego 

2022-03-31 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy 

Europejskich w Warszawie 

Fundusze Europejskie – ochrona własności 

intelektualnej dla MŚP 

2022-04-04 
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. 

Horyzontu Europa - NCBR 

Partnerstwa na Horyzoncie – Technologie 

wodorowe 

2022-04-05 Narodowe Centrum Nauki 

Webinarium dla wnioskodawców 

zainteresowanych udziałem w programie 

POLONEZ BIS 2 

2022-04-07 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
Spotkanie informacyjne dotyczące VIII konkursu 

GOSPOSTRATEG (na projekty zamawiane) 

2022-04-07 Biuro NCBR w Brukseli/BSP  Why to become an expert for Horizon Europe?  

https://www.cop.pw.edu.pl/content/view/full/3551
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/fundusze-europejskie-dla-mazowsza-2021-2027-priorytety-europejski-fundusz-rozwoju-regionalnego/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/fundusze-europejskie-dla-mazowsza-2021-2027-priorytety-europejski-fundusz-rozwoju-regionalnego/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/fundusze-europejskie-dla-mazowsza-2021-2027-priorytety-europejski-fundusz-rozwoju-regionalnego/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/webinar-pt-fundusze-europejskie-ochrona-wlasnosci-intelektualnej-dla-msp/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/webinar-pt-fundusze-europejskie-ochrona-wlasnosci-intelektualnej-dla-msp/
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/partnerstwa-na-horyzoncie-technologie-wodorowe?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Nowi%20liderzy%20bada%C5%84%20i%20rozwoju&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
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2022-04-08 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Problemy w projektach III osi POWER i ich wpływ 

na końcowe rozliczenie i osiągnięcie wskaźników 

projektu w kontekście zamykania perspektywy 

finansowej 2014-2020 

2022-04-13 
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. 

Horyzontu Europa - NCBR 

Propozycje założeń nowego systemu 

wynagrodzeń (PAKT) z akceptacją Komisji 

Europejskiej - webinarium 

2022-04-28 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
Spotkanie informacyjne dotyczące II konkursu 

Nowe technologie w zakresie energii 

2022-05-30-

2022-06-03 

The French Alternative Energies and 

Atomic Energy Commission (CEA) 

and European Commission  

X edycja konferencji FISA 2022 & 

EURADWASTE'22 w obszarze EURATOM 
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