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Biuro Zarządzania Projektami Unijnymi przedstawia Zestaw 

Informacji dotyczących mocliwości aplikacyjnych w ramach 

programów finansowanych z Unii Europejskiej, oraz krajowych 

środków przeznaczonych na rozwój nauki. W tym numerze: 
- 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki  

- Webinarium: własność intelektualna w Programie Horyzont 2020 

- Zapowieda konkursu POLONźZ 1 

 

  

 

 

W poprzednim Biuletynie nr 12/15 przedstawiono: 

- Krajowy Dzień Informacyjny – Trzeciego Programu Zdrowie 

- Szkolenie w Tczewie: „Zasady aplikowania o Fundusze Europejskie - Generator Wniosków Aplikacyjnych 

SOWA” 

- Prezentacje ze szkolenia "Jak napisać wniosek na indywidualny projekt badawczy w Programie Ramowym 

UE Horyzont 2020 -porady eksperta" 

 

 

 

 

 

 

byczymy przyjemnej lektury  
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4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki 
Celem działania 4.2 jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury 

badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej 

Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDiB), aktualną najpóźniej na dzień przed 

ogłoszeniem Konkursu oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla 

przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów. Warunkiem uzyskania wsparcia będzie 

przedstawienie w szczególności: agendy badawczej, która wpisuje się w Krajową Inteligentną 

Specjalizację oraz planu dotyczącego wykorzystania infrastruktury B+R po zakończeniu projektu i 

planu pokrywania kosztów utrzymania infrastruktury. 

Sposób składania wniosków 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka 

Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, al. Niepodległości 188B, 00-608 

Warszawa. Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem 

systemu informatycznego OPI PIB. Logowanie do systemu informatycznego będzie możliwe od 1 

października 2015 r. do 31 marca 2016 r. do godziny 16:15. 

Niezbędne dokumenty 

Regulamin konkursu 

Link do strony OPI PIB: 

www.poir.opi.org.pl/regulamin-konkursu 

Wzór wniosku o dofinansowanie 

Link do strony OPI PIB: 

www.poir.opi.org.pl/wzor-wniosku-o-dofinansowanie 

 

 

 

http://www.poir.opi.org.pl/regulamin-konkursu
http://www.poir.opi.org.pl/wzor-wniosku-o-dofinansowanie
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Wzór umowy o dofinansowanie 

Link do strony OPI PIB: 

www.poir.opi.org.pl/wzor-umowy-o-dofinansowanie 

więcej informacji 

 

Webinarium: własność intelektualna w Programie Horyzont 2020 

8 lipca 2015 r. w godz. 10.30 - 11.45 odbędzie się organizowane przez IPR Helpdesk webinarium 

pt. Maximising the impact of H2020 projects.  

Celem webinarium jest przybliżenie słuchaczom zagadnień związanych z prawami własności 

intelektualnej w projektach Programu Horyzont 2020.  Poruszone zostaną m.in. kwestie 

zapisów dotyczących praw własności intelektualnej w umowach konsorcjum, kwestie 

szacowania własności intelektualnej i in. 

Webinarium prowadzone będzie w języku angielskim i jest ono bezpłatne. 

  

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie IPR Helpdesk. 

 

Zapowiedź konkursu POLONEZ 1 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną dokumentacją konkursu POLONEZ 1 skierowanego do 

naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach. 

Konkurs zostanie otwarty 15 września 2015 r. Tego samego dnia w systemie OSF zostanie 

udostępniony formularz umożliwiający przygotowanie i złożenie wniosku. Dokumentacja  

 

 

http://www.poir.opi.org.pl/wzor-umowy-o-dofinansowanie
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-rozwoj-nowoczesnej-infrastruktury-badawczej-sektora-nauki/
https://www.iprhelpdesk.eu/node/2625
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konkursowa w języku angielskim zostanie opublikowana na stronie NCN do końca lipca br. 

POLONEZ 1 – dokumentacja konkursowa 

Uchwała Rady NCN nr 55/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. wraz z załącznikami: 

1. Zakres danych wymaganych we wnioskach o finansowanie staży badawczych 

2. Kryteria oceny staży badawczych w konkursie POLONEZ 1 

3. Koszty w stażach badawczych w konkursie POLONEZ 1 

4. Informacje o zobowiązaniach podmiotu będącego miejscem realizacji stażu badawczego 

5. Oświadczenie o występowaniu/niewystępowaniu pomocy publicznej 

Wnioski w konkursie POLONEZ 1 będzie można składać do 15 grudnia 2015 r. 

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

wniosków. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel 402, Krzysztof Karaszewski, Owidiusz Moska.  

 

 

 

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2015/uchwala55_2015.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2015/uchwala55_2015-zal1.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2015/uchwala55_2015-zal2.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2015/uchwala55_2015-zal3.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2015/uchwala55_2015-zal4.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2015/uchwala55_2015-zal5.pdf

