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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.

Instytucja finansująca: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

TEAM - granty na przełomowe w skali międzynarodowej badania, realizowane przez wybitnych uczonych
w zespołach badawczych.
Finansowanie można zdobyć na prace B+R przyczyniające się do rozwiązywania najważniejszych
problemów naukowych w skali globalnej lub podejmujące istotne wyzwania stojące przed współczesnym
społeczeństwem.
Rezultaty projektów powinny mieć wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy kraju oraz wpisywać się w
zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Obowiązkowy jest także udział naukowego partnera
zagranicznego w realizacji badań.

Nabór:
15.11.2016 – 16.01.2017
20.04.2017 – 20.06.2017

Jednostka naukowa w roli Lidera/Partnera

Projekty badawcze



TEAM TECH - dofinansowanie projektów B+R związanych z rozwojem technologii,
powstawaniem produktu lub opracowaniem procesu o dużym znaczeniu dla gospodarki.

TEAM-TECH Core Facility - środki na tworzenie lub rozwijanie usług badawczych z wykorzystaniem
dostępnej aparatury naukowo-badawczej.

W obu programach przedmiotem projektów zgłoszonych do finansowania powinny być rozwiązania
opierające się na wcześniej pozyskanej oryginalnej wiedzy naukowej oraz wpisujące się w zakres
Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Wnioskodawca musi mieć wybitne doświadczenie badawcze
lub wdrożeniowe. Jeśli wniosek składa jednostka naukowa, obowiązkowa jest także współpraca
z partnerem biznesowym.

Nabór:
15.11.2016 - 16.01.2017
20.04.2017 - 20.06.2017

FIRST TEAM - Finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym
etapie kariery naukowej.
Wsparcie w ramach programu będzie udzielane zespołom prowadzącym badania w jednostkach
naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach
i posiadających partnera naukowego.

Nabór:
10.01.2017 - 10.03.2017

Projekty badawcze



HOMING - Finansowanie przełomowych projektów o charakterze staży podoktorskich
realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości),
ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia,
w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych
obszarach, z udziałem partnera naukowego.

Nabór:
10.01.2017 – 10.03.2017

POWROTY - Finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych
doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), powracających do pracy naukowej po przerwie
w pracach B+R, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej
innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.

Nabór:
10.01.2017 – 10.03.2017

Wartości:
TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility – do 3 500 000 zł
FIRST TEAM – do 2 000 000 zł
HOMING, POWROTY – do 800 000 zł

Projekty badawcze



Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac
rozwojowych. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50 %
wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R

Programy służące realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych
branż/sektorów gospodarki, utworzony jako odpowiedź na potrzeby przedstawicieli środowiska –
zrzeszonych podmiotów prowadzących działalność w danym sektorze.

Nabór na studia wykonalności programów sektorowych:
18.11.2016 – 10.03.2017

Jednostka naukowa w roli podwykonawcy

Projekty badawcze



Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

STUDIUJESZ? PRAKTYKUJ! - Realizacja wysokiej jakości programów stażowych w ramach podnoszenia
kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom
gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
Projekt musi obejmować swym działaniem staże realizowane wyłącznie w okresie od jednego
do maksymalnie czterech ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia
lub jednolitych studiów magisterskich.
Średni koszt na jednego uczestnika projektu – do 15 000 PLN (+ koszty racjonalnych usprawnień
przy udziale osób z niepełnosprawnościami)

Nabór: marzec 2017

AKADEMICKIE BIURA KARIER - wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura
Karier wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy w ramach
podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających
potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Wartość: 
- dla uczelni kształcących do 4000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 700 000 PLN,
- dla uczelni kształcących 4001-12000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 1 500 000 PLN,
- dla uczelni kształcących pow. 12000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 2 500 000 PLN.

Nabór: kwiecień 2017

Projekty edukacyjne



Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu - możliwe typy projektów:

1. Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych,
do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

2. Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach
kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające
potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu
o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców.

Cel - tworzenie warunków sprzyjających lokowaniu usług dla biznesu w mniejszych miastach (do 240 tys.
mieszkańców), posiadających potencjał rozwojowy w tym zakresie.

Nabór: kwiecień 2017

KURS NA MOOC – tworzenie i realizacja kursów edukacyjnych w formie e-learningu:
- kurs edukacyjny dla studentów, stanowiący dodatkowy element procesu
kształcenia na studiach I lub II stopnia;
- masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich chętnych.

Wybrane do dofinansowania kursy (rozwijające kompetencje językowe, informatyczne, analityczne,
komunikacyjne, w zakresie przedsiębiorczości) zostaną umieszczone na specjalnie utworzonej platformie,
której administratorem będzie MNiSW.

Średni koszt na jednego uczestnika projektu – do 1200 PLN (+ koszty racjonalnych usprawnień
przy udziale osób z niepełnosprawnościami)

Nabór: październik 2017

Projekty edukacyjne



Działanie 3.2 Studia doktoranckie

INTERDYSCYPLINARNE PROGRAMY STUDIÓW DOKTORANCKICH - tworzenie i realizacja wysokiej jakości:
- interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
- międzynarodowych programów studiów doktoranckich wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;
- programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających
innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów
doktoranckich.

Średni koszt na jednego uczestnika projektu – do 135 000 PLN (+ koszty racjonalnych usprawnień
przy udziale osób z niepełnosprawnościami)

Nabór: wrzesień 2017

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego

Najlepsi z najlepszych! 2.0 - Granty w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW. Wsparcie wybitnie
uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez
umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach lub zawodach i konferencjach.

Wartość:
Do 100 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta
Do 400 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów

Nabór: maj-czerwiec 2017

Projekty edukacyjne



Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Instytucja finansująca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

1. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)
2. Tworzenie lub rozwój usług wewnątrz administracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług
publicznych
Jednostka naukowa w roli Partnera.

Nabór: grudzień 2016/styczeń 2017

Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych
i zasobów nauki (Typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Wartość: od 4 mln zł do 50 mln EURO
Nabór: 30.09.2016 – 10.01.2017

Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych
poprzez:
- rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK,
- nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu jak
i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
- stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Nabór: styczeń 2017

Projekty informatyczne 
i inwestycyjne



Regionalne Programy Operacyjne

Instytucje finansujące: Urzędy Marszałkowskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych (projekty ujęte w Kontrakcie
Terytorialnym)
- Wsparcie nie obejmuje infrastruktury dydaktycznej, finansowanie infrastruktury informacyjno-
komunikacyjnej możliwe wyłącznie, gdy jest ona niezbędna do realizacji projektów badawczo-
rozwojowych;
- Wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia służące realizacji wskazanych w projekcie badań mających
zastosowanie w gospodarce;
- Preferowane będą przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury B+R o wysokim stopniu współfinansowania
ze źródeł prywatnych na etapie realizacji lub utrzymania inwestycji.

Nabór:
I tura: grudzień 2016/styczeń 2017 (alokacja: 62,5 mln Euro),
II tura: III kwartał 2017 (alokacja: 50,8 mln Euro)

Projekty informatyczne 
i inwestycyjne



INTERREG EUROPA

Projekty międzyregionalne służące wzmocnieniu współpracy, opracowaniu i transferowi dobrych praktyk,
upowszechnianiu wiedzy, opracowaniu polityk rozwoju wśród instytucji z Unii Europejskiej, Norwegii
oraz Szwajcarii.

Tematyka: wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje, zwiększanie
konkurencyjności MŚP, wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach,
ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.

Nabór: 01.03.2017 - 30.06.2017

INTERREG REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO

Wspieranie transnarodowej współpracy i integracji przez finansowanie projektów dotyczących
kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Transnarodowe projekty stanowią odpowiedź na potrzeby
i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie uporać się samodzielnie.
Priorytety:
1. Potencjał dla innowacji
2. Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi
3. Zrównoważony transport

Nabór: maj 2017

Projekty  EWT



INTERREG EUROPA ŚRODKOWA

Projekty transnarodowe w celu redukcji dysproporcji, rozwiązania wspólnych problemów i lepszego
wykorzystania potencjału regionów.

Cele:
1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności
2. Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych
3. Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego
4. Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych

Nabór: III kwartał 2017

Projekty  EWT



Dział Wsparcia Projektów

Wsparcie jednostek organizacyjnych uczelni w procesie pozyskiwania środków
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej:

- wyszukiwanie i przekazywanie informacji o konkursach oraz możliwościach
aplikowania a także zmianach w obowiązujących wytycznych i dokumentach
programowych;

- prowadzenie konsultacji indywidulanych, organizacja spotkań informacyjnych,
warsztatów i szkoleń;

- przygotowywanie wkładów do wniosków aplikacyjnych w zakresie kryteriów
formalnych, dostępu i horyzontalnych;

- weryfikacja zgodności dokumentów aplikacyjnych z wymaganiami wytycznych
horyzontalnych, programowych i konkursowych;

- wsparcie w przygotowaniu dokumentacji ogólnouczelnianej warunkującej
złożenie wniosku o dofinansowanie;

- tworzenie wzorów umów partnerstwa/konsorcjum;
- pomoc na etapie podpisywania i aneksowania umów o dofinansowanie

oraz zmian we wnioskach o dofinansowanie;
- koordynacja obiegu powyższych dokumentów w uczelni;
- doradztwo w zakresie spraw związanych z realizacją projektów;
- monitorowanie realizacji projektów w trakcie wizyt monitorujących;
- wsparcie w ramach przeprowadzanych przez instytucje zewn. kontroli/audytów;
- prowadzenie baz danych projektów w zakresie powierzonych zadań;
- koordynacja dedykowanego oprogramowania dotyczącego pozyskiwania

i realizacji projektów
- współpraca z instytucjami zewnętrznymi, publicznymi i prywatnymi



Dział Wsparcia Projektów

Wsparcie w ramach:

 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

 Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego

 Programu Interreg Europa

 Programu Interreg Europa Środkowa

 Funduszy norweskich i EOG

Więcej informacji:
Magdalena Lipka-Chudzik
T: (22) 234 61 31

M: magdalena.lipka@pw.edu.pl
http://www.cziitt.pw.edu.pl/dzial-wsparcia-projektow/



Dziękuję za uwagę

Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych

Sobienie Szlacheckie, 25 listopada 2016 r.


