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BIURO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI – zakres (2) 

 koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem przez Uczelnię 

środków finansowych na współfinansowanie projektów unijnych  

z rezerwy celowej budżetu państwa;  

 ewidencjonowanie uczelnianych wniosków aplikacyjnych, w tym w ZSI 

TETA; 

 prowadzenie rejestru umów o dofinansowanie projektów;  

 opracowywanie i aktualizacja wewnętrznych procedur dot. zarządzania 

projektami; 

 nadzór nad formalnym rozliczaniem projektów w ramach programów 

NCBiR;  

 współpraca z przedstawicielami organów zarządzających programami 

operacyjnymi przydatnymi w planowaniu rozwoju Politechniki Opolskiej;  



DWIR - BIURO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 

– zespół 
Dyrektor  DWiR – Anna Czabak 

Programy NCBiR, 

europejskie programy badawcze,  

w tym Horyzont 2020 

Fundusze strukturalne Unii 

Europejskiej 

Artur Olejnik Anna Stefanowska-Strzodka 

Beata Kipigroch Anna Kluger 

Ewa Gala Małgorzata Wach 

Agnieszka Nawrocka 

Anna Szajer-Janiszewska 

e-mail: fundusze@po.opole.pl 

Kontakt: 

Budynek 7, pok. 9 

Tel. 449 8173, 8069 

Kontakt: 

Budynek 7, pok. 22,23 

Tel. 449 8355, 8342, 8867 



Strona internetowa 



Newsletter DWiR 

• Aby otrzymywać newsletter z informacją  

o ciekawych konkursach, szkoleniach  

i innych inicjatywach należy zapisać się  

do bazy mailingowej:  

              dwir@po.opole.pl 

 



Zgłoszenie pomysłu na projekt 

możliwość złożenia do DWiR/BZP zgłoszenia pomysłu na projekt  
(wzór - załącznik nr 2 do Regulaminu  - zarządzenie 28/2016), 

BZP rozpoznaje możliwości finansowania dla zaproponowanych pomysłów 
projektowych 

przekazanie informacje o możliwościach finansowania zainteresowanej 
jednostce. 



HARMONOGRAM 

KONKURSÓW 

www.ncbir.pl 



HARMONOGRAM KONKURSÓW 





Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, 

Poddziałania 1.1.1  

„Badania przemysłowe i prace rozwojowe 

realizowane przez przedsiębiorstwa”  

– tzw. szybka ścieżka 

 W ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie 

przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują 

badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe 

albo eksperymentalne prace rozwojowe  

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 



Konkurs jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców 

występujących samodzielnie. 

 

W ramach projektu podwykonawstwo części prac 

merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, 

państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub 

innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą 

badania i upowszechniającą wiedzę. 

 

Politechnika Opolska w ramach podwykonawstwa do 50 % 

całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.   

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 30.12.2016 r.  

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 



PROGRAMY 

MIĘDZYNARODOWE 

2. konkurs polsko-turecki na projekty B+R 

ICT, Energy, Health and life sciences 

W konkursie uczestniczą polsko-tureckie konsorcja 

badawcze złożone z jednostki naukowej, przedsiębiorcy lub 

konsorcjum naukowego po stronie polskiej i co najmniej 

jednego podmiotu z Turcji. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 23.11.2016 r.  

PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE 



TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 23.01.2017 r.  

Temat konkursu:  

Bioenergia jako element inteligentnego i elastycznego systemu 

energetycznego 

Zakres konkursu: 

• Optymalizacja integracji układów bioenergetyki w lokalnych lub 

ponadregionalnych systemach energetycznych poprzez zwiększenie 

udziału źródeł odnawialnych w procesach wytwarzania energii, 

• Identyfikacja i rozwój nowych technologii i systemów do eksploatacji  

i wykorzystania bioenergii w celu dalszej poprawy efektywności, 

zmniejszenia gazów cieplarnianych oraz całkowitej emisji w układach 

wytwarzania i wykorzystania energii elektrycznej, ciepła i paliw 

transportowych  

  

PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE 



Photonics Based Sensing ERA-

NET Cofund 

Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia  

z zakresu fotoniki.  

Zakres konkursu: 

- Bezpieczeństwo w tym bezpieczeństwo żywności 

- Bezpieczeństwo cywilne 

- Produkcja 

- Monitoring środowiska 

- Zastosowania medyczne  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 05.12.2016 r.  

PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE 
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HORYZONT 2020 

- program ramowy UE 

w zakresie badań naukowych 

i innowacji 2014 - 2020 



Z krajów: członkowskich UE i stowarzyszonych 
z H2020 (otrzymują finansowanie), z krajów 
trzecich – nie otrzymują automatycznie 
finansowania. 

Kto może brać udział? 



Program Horyzont 2020 oparty jest na trzech filarach: 

Doskonałej bazie naukowej, mającej za zadanie 

podniesienie zdolności Unii do osiągania światowej klasy 

wybitnych osiągnięć naukowych, 

Wiodącej pozycji w przemyśle w celu wspierania 

przedsiębiorstw, w tym MŚP i innowacji, 

Wyzwaniach społecznych, w celu realizacji zadań 

określonych w strategii „Europa 2020” poprzez wsparcie 

działań obejmujących pełny cykl innowacyjny od badań po 

wprowadzenie na rynek.  



Znajdź 

odpowiedni 

konkurs 

Każdy filar ma 

swój kolor 

Calls – gdzie znajdę konkursy? 

Możliwość 

wyszukiwania 

po słowach 

kluczowych 



GDZIE SZUKAĆ PARTNERÓW ? 

• własne kontakty, 

• strona kpk.gov.pl , serwis Enterprise Europe 

Network, 

• Cordis – Partner Service, 

• Europejskie Platformy Technologiczne, 

• spotkania brokerskie, 

• wydawnictwa naukowe, prasa branżowa. 



http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents 



Gdzie jeszcze szukać? 

http://www.euraxess.pl/indexp/praca-i-stypendia/baza-ofert-stypendialnych-start=1.htm 



Regionalny Punkt Kontaktowy Politechniki Śląskiej 

Ul. Banacha 10 

44-100 Gliwice 

Tel. +48 32 237 19 98 

Tel. +48 32 237 20 92 

rpk@polsl.pl 

www.rpk.polsl.pl 

 

mailto:rpk@polsl.pl


Dział Współpracy i Rozwoju 

Biuro Zarządzania Projektami 

ul. Prószkowska 76, budynek 7 

tel. 77 4498355 i 77 4498069 

www.dwir.po.opole.pl 

www.fundusze.po.opole.pl 


