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Planowany termin 

ogłoszenia naboru
Nazwa Działania Typy projektów Podmioty uprawnione do składania wniosków

Planowana alokacja na Konkurs w 

PLN

Instytucja 

ogłaszająca Konkurs

Informacje 

dodatkowe
Więcej informacji o konkursie:

Nabór od 

24.08.2020 do 

20.10.2020

Działanie 3.5 Kompleksowe 

programy szkół wyższych, 

Wiedza Edukacja Rozwój  

Konkurs obejmuje utworzenie i wsparcie funkcjonowania centrum wiedzy o dostępności, jako jednostki 

wspierającej stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego w obszarze kształcenia na 

poziomie wyższym, w szczególności poprzez:

    - wsparcie organizacyjne w powołaniu i prowadzeniu działalności centrum,

    - upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego,

    - podnoszenie kompetencji kadry uczelni w zakresie zasad projektowania uniwersalnego,

    - wsparcie uczelni w prowadzeniu kształcenia oraz działalności szkoleniowej w zakresie projektowania 

uniwersalnego z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia wiodących ekspertów z uczelni polskich i 

zagranicznych,

    - wsparcie uczelni w zakresie realizacji – we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – 

kształcenia oraz działalności szkoleniowej w zakresie poprawy dostępności przestrzeni, obiektów, 

produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem zasad projektowania 

uniwersalnego,

    - inicjowanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni w celu wypracowania 

innowacyjnych produktów i standardów dla usług powszechnych w oparciu o zasady projektowania 

uniwersalnego.

Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, 

która nie znajduje się w procesie likwidacji oraz w 

wypadku której nie wystąpiono do Ministra właściwego 

do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani 

wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa 

wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień 

uczelni do prowadzenia studiów.

Uczelnia musi być również wiodąca we wdrażaniu idei 

dostępności.

Maksymalny dopuszczalny poziom 

dofinansowania projektu (ze 

środków UE i środków budżetu 

państwa) wynosi 97%. Maksymalny 

poziom dofinansowania ze 

środków UE wynosi 84,28%.

Ogólna pula środków przeznaczona 

na dofinansowanie projektów

Planowana alokacja na konkurs 

wynosi 30 000 000,00 zł. Kwota 

przeznaczona na konkurs wynosi 

30 000 000,00 zł, w tym 

maksymalna kwota 

dofinansowania wynosi                       

29 100 000,00 zł. 

Ministerstwo 

Zdrowia
 - https://www.power.gov.pl/nabory/1-326/
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Planowany termin 

ogłoszenia naboru
Nazwa Działania Typy projektów Podmioty uprawnione do składania wniosków

Planowana alokacja na Konkurs w PLN Instytucja 

ogłaszająca Konkurs

Informacje 

dodatkowe

Więcej informacji o 

konkursie:

Nabór od 

06.05.2019 do 

31.12.2020

Działanie 1.1 Projekty B+R 

przedsiębiorstw /1.1.1 Badania 

przemysłowe i prace 

rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa, Inteligentny 

Rozwój 

Projekty, które:

a) obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe 

albo eksperymentalne prace rozwojowe;

b) mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe;

c) dotyczą co najmniej jednego z obszarów wymienionych w Zakresie 

tematycznym konkursu.

   1  przedsiębiorstwa,  

   2  konsorcja przedsiębiorstw,

   3  konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych 

(składające się z max 5 podmiotów, w tym co najmniej 

jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). 

Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania 

projektu

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

    20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania 

przemysłowe;

    15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace 

rozwojowe;

    200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de 

minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej 

pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat 

podatkowych);

    2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  

doradcze dla MŚP.

    Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:    

    projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 

mln PLN do 50 mln euro;    

    pozostałe projekty– od 2 mln PLN do 50 mln euro

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie 

projektów

200 000 000 PLN:    

    75 mln PLN z alokacji dla województwa mazowieckiego,

    125 mln PLN  z alokacji dla pozostałych województw.

Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju
Brak

https://www.poir.go

v.pl/nabory/1-85/

Nabór od 

10.06.2020 do 

06.11.2020

Działanie 1.1 Projekty B+R 

przedsiębiorstw /1.1.1 Badania 

przemysłowe i prace 

rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa, Inteligentny 

Rozwój 

Na projekty, które:

a)    obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe 

albo eksperymentalne prace rozwojowe;

b)    mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe;

c)    dotyczą co najmniej jednego z tematów wymienionych w Zakresie 

tematycznym konkursu.

Typy wnioskodawców:        

  -  przedsiębiorstwa,        

  -  konsorcja przedsiębiorstw,

  -  konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych 

(składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej 

jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). 

Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo. 

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:  

  -  20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania 

przemysłowe;  

  -  15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace 

rozwojowe;  

  -  200 000 eurona prace przedwdrożeniowe – pomoc de 

minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej 

pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat 

podatkowych);   

   -  2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  

doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:     

  -  projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 

mln PLN do 50 mln euro;

  -  pozostałe projekty– od 2 mln PLN do 50 mln euro.

Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju
Brak

https://www.poir.go

v.pl/nabory/1-91/

"W ramach konkursów POIR proszę o składanie wniosków za pośrednictwem Aplikacji AP 10, która jest obowiązującą formą wnioskowania o fundusze w Uczelni." 
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