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Biuro Zarządzania Projektami Unijnymi przedstawia Zestaw 

Informacji dotyczących możliwości aplikacyjnych w ramach 

programów finansowanych z Unii Europejskiej, oraz krajowych 

środków przeznaczonych na rozwój nauki. W tym numerze: 

 

-  Nabór wniosków  na dofinansowanie projektów ze środków Funduszu 

Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 

-  Konkursy NCN w przygotowaniu  

 SONATA BIS 4 

 HARMONIA 6 

 MAESTRO 6 

 

W poprzednim Biuletynie nr 7/14 przedstawiono: 

-  Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) 

- Ogólne cechy programu (MSCA) 

- Typy projektów(MSCA) 

- Konkursy (MSCA) 

 

 

Życzymy przyjemnej lektury  
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Konkurs  ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu 

Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

 

Trwa nabór wniosków  na dofinansowanie projektów ze środków Funduszu Współpracy 

Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego  

w ramach Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów 

demograficzno-epidemiologicznych 

   

1. Cel Funduszu Współpracy Dwustronnej na  poziomie programu PL07 

Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się  

i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych  praktyk między beneficjentami  

i podmiotami z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Lichtenstein). 

  

Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu programu PL07, którym jest 

poprawa zdrowia publicznego i ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. 

 

2. Wnioskodawcy 

Wnioski mogą składać wszystkie polskie podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje 

pozarządowe  będące osobami prawnymi i działające w interesie publicznym w tym uczelnie 

medyczne lub wyższe szkoły publiczne prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie 

nauk medycznych, 

 

3. Partnerzy z Państw – Darczyńców 

Partnerami z Państw – Darczyńców mogą być publiczne i prywatne instytucje, jak również 

organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i działające w interesie publicznym w  

sektorze zdrowia. 

Wniosek powinien mieć charakter partnerski, jednakże wnioskodawca ma możliwość aplikowania 

w ramach FWD o dofinansowanie wzięcia udziału w szkoleniach/warsztatach organizowanych na  
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terenie Państw - Darczyńców przez podmioty inne niż Partner. W takich przypadkach nie jest  

wymagany list intencyjny lub umowa partnerska jako załączniki do wniosku. 

 

4. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów 

Całkowita alokacja środków dostępnych z FWD na poziomie programu PL07 w ramach II naboru 

(środki z funduszy norweskich i EOG oraz z budżetu państwa) to 180 000  EUR, tj. 754 812 PLN.  

Dodatkowo beneficjenci zapewniają wkład własny, który stanowi co najmniej 15%. 

 

5. Wartość dofinansowania 

Poziom dofinansowania projektów FWD wynosi maksymalnie do 85%  wydatków 

kwalifikowanych.  

Maksymalna kwota dofinansowania w projekcie wynosi 46.500 EUR,  tj. 194 993 PLN 

Operator Programu nie będzie przekazywać zaliczek na realizację projektu FWD. 

Dofinansowanie zostanie przyznane w PLN. 

 

6. Szczególne zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków: 

Wydatki kwalifikowalne w ramach Funduszu stanowią: 

a)      opłaty i koszty podróży za udział w konferencjach, seminariach, kursach, spotkaniach i 

warsztatach; 

b)      koszty podróży w ramach wizyt studyjnych; 

c)      koszty podróży i wynagrodzenia za wizyty ekspertów; 

d)      koszty konferencji, seminariów, kursów, spotkań i warsztatów; 

e)      działania informacyjno-promocyjne;  

f)       opłaty za doradztwo zewnętrzne.    

 

Uwaga: koszty podróży obejmują diety dla personelu uczestniczącego w projekcie pod warunkiem, 

że są one zgodne ze zwyczajowymi praktykami beneficjenta i partnera projektu oraz nie 

przekraczają określonych stawek krajowych.  

Końcowa data kwalifikowalności wydatków dla projektów FWD realizowanych w wyniku  

 

 

 



NEWSLETTER 

Biuletyn BZPU 8/14 

 

niniejszego naboru wniosków zostanie określona w umowie w sprawie projektu FWD, ale nie może  

być późniejsza niż 30 kwietnia 2015 r.  

 

Wydatki planowane w euro należy przeliczać zgodnie z kursem 1 EUR = 4,1934 PLN, zaś w 

wypadku wydatków w koronach norweskich z kursem 1 NOK = 0,5068 PLN 

 

 7.  Kryteria i sposób wyboru projektów FWD  

Wnioskodawcy mogą składać wnioski FWD w trakcie naboru wniosków od momentu jego 

ogłoszenia do momentu zakontraktowania całej dostępnej alokacji wskazanej w pkt. 4, jednak nie 

później niż do dnia 28.11.2014 r.  

 

8. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów. 

Nabór projektów FWD do programu odbywa się w okresie od dnia 30.04.2014 r. do dnia 

28.11.2014 r. do godz. 16:15 lub zakontraktowania całej dostępnej alokacji wskazanej w pkt. 4. 

 Termin odnosi się do dokumentacji składanej w wersji papierowej i elektronicznej. 

Wniosek FWD należy złożyć w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej na formularzu 

dostępnym na stronie Operatora Programu www.fbr.zdrowie.gov.pl. 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Aleksandrą Balińską Nr tel. wew. 382 lub 

508-498-170.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fbr.zdrowie.gov.pl/
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Konkursy NCN  

16 czerwca ruszają kolejne konkursy na projekty badawcze. 

 

SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu 

naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które 

uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem 

Kto może składać wnioski? 

 osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy 

doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Do okresu tego nie 

wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych 

w kodeksie pracy. 

 podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.). 

 

HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy 

międzynarodowej.  

 Kto może składać wnioski? 

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą 

występować podmioty określone w art. 10 pkt 1-8 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.). 

W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane: 

 w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub 

partnerami z zagranicznych instytucji naukowych; 

 w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy 

dwustronnej; 
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 w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy 

wielostronnej; 

 przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń 

badawczych. 

 

Jakie kryteria powinien spełniać projekt? 

 Obejmuje badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub 

teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach 

zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie 

lub użytkowanie. 

 Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z dyscyplin naukowych ujętych w wykazie Paneli 

Dyscyplin NCN, obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu. 

 Okres realizacji projektu jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy. 

 W projekcie nie dopuszcza się zakupu aparatury naukowo-badawczej. 

 Ze środków projektu nie mogą być finansowane zadania badawcze realizowane przez 

zagraniczną instytucję naukową. 

 Koszty pośrednie w złożonym projekcie badawczym nie mogą przekraczać 30% 

wnioskowanych kosztów bezpośrednich. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec 

zwiększeniu w trakcie realizacji projektu. 

 Zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z innych 

źródeł. 

 

MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu 

realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju 

nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia 

naukowe. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn
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Kto może składać wnioski? 

Wnioski o finansowanie mogą składać doświadczeni naukowcy w formie określonej w art. 10 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. 

zm.). Doświadczony naukowiec to osoba, która w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z 

wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe: 

 opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych 

polskich lub zagranicznych, 

 kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze 

konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych, 

 spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:  

o była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji 

międzynarodowej, 

o opublikowała co najmniej jedną monografię, 

o wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych, 

o zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie, 

o jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji 

naukowych lub akademii, 

o ma inne istotne osiągnięcia w nauce, 

a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki - osoba, która jest autorem 

dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla kultury polskiej oraz brała 

aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych: 

plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych 

 

Jakie kryteria powinien spełniać projekt? 

 Obejmuje badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub 

teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach 

zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie 

lub użytkowanie. 
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 Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z dyscyplin naukowych, ujętych w wykazie  

Paneli Dyscyplin NCN, obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu. 

 Okres realizacji projektu jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy. W 

pierwszym etapie zapewnia się finansowanie na okres 36 miesięcy realizacji projektu oraz 

gwarantuje możliwość przedłużenia finansowania o dalszy okres nieprzekraczający 24 

miesięcy. Warunkiem przedłużenia finansowania jest pozytywna ocena realizacji projektu w 

okresie pierwszych 30 miesięcy, dokonana przez Zespół Ekspertów. 

 Zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z innych 

źródeł. 

 W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, 

przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać 

wartości odpowiednio: 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale 

Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce 

(HS) zgodnie z art. 20 ust. 2, w związku z art. 5 pkt 3 oraz art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. 

 Do konkursu kwalifikowane są te projekty, których wysokość finansowania na cały okres 

realizacji mieści się w przedziale:  

o 500 tys. zł – 3 mln zł dla Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS); 

o 1-3 mln zł dla Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) oraz Nauk o Życiu (NZ); 

 Koszty pośrednie w złożonym projekcie badawczym nie mogą przekraczać 30% 

wnioskowanych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość 

kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu. 

 

Jeżeli Macie Państwo pomysł na projekt, BZPU, służy wsparciem w zakresie technicznego i formalnego przygotowania 

wniosków. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel 382 i 480, Owidiusz Moska.  

 

 

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn

