
                                                               

06.05.2013 r. 

       Nabór wniosków do Działania 2.3 POIG w 2013 r. 
 

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 

 

jako Instytucja Pośrednicząca dla 

  

Działania 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury 

informatycznej nauki” 

w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 
 

działając na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  

(t. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.)  
 

ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów 

w ramach Działania 2.3  

„Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki” 
 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu 

informatycznego IP dostępnego na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej 

(http://62.129.249.242/konkurs23/)  

 

w terminie: od 20 maja 2013 r. do 21 czerwca 2013 r. 

a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie  

z postanowieniami Regulaminu Przeprowadzania Konkursu. 

W ramach Działania 2.3, dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które przyczynią 

się realizacji celu Działania 2.3, jakim jest zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce stałego  

i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwienie prowadzenia 

nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego oraz zapewnienie 

jednostkom naukowym mającym siedzibę w Polsce łączności z międzynarodowymi naukowymi 

sieciami teleinformatycznymi.  
 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:  

- jednostki naukowe, w tym wchodzące w skład sieci naukowych, konsorcjów naukowych
1
 i naukowo   

przemysłowych
2
 (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych), 

- uczelnie, 

- jednostki wiodące MAN (miejskie akademickie sieci naukowe), 

                                                                 
1 Konsorcjum naukowe – grupa jednostek naukowych podejmujących na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania 

naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych („konsorcjum naukowe”  
w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki). W przypadku projektów realizowanych 

przez konsorcjum – umowa zawierana jest z Koordynatorem konsorcjum/Liderem (Beneficjentem), który ponosi odpowiedzialność za 

utrzymanie celów Projektu oraz terminową realizację zadań przez wszystkich członków konsorcjum.    
2 Konsorcjum naukowo-przemysłowe – grupa jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa 

oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, podejmujących  na  podstawie  umowy  wspólne  przedsięwzięcie  obejmujące  badania  naukowe,  

prace  rozwojowe  lub  inwestycje  służące  potrzebom  badań  naukowych  lub  prac rozwojowych (jest to „konsorcjum naukowe”  

w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki). Uwaga: Ponieważ w Działaniu 2.3. pomoc 

publiczna nie występuje, przedsiębiorcy wchodzący w skład konsorcjum naukowo-przemysłowego nie mogą mieć preferencyjnego 

dostępu do infrastruktury dofinansowanej w ramach Projektu, ani do wyników przeprowadzonych badań. 

http://62.129.249.242/konkurs23/


                                                               

- Centra Komputerów Dużej Mocy, 

- spółki powołane z udziałem ww. podmiotów niedziałające dla zysku
3
.  

 

Budżet i poziom dofinansowania: 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanej rundy 

aplikacyjnej w 2013 r. dla Działania 2.3 wynosi: 92 482 212 EUR (382 034 768 PLN)
4
, w tym: 

a) 20% alokacji przewidzianej na konkurs –18 496 422 EUR (76 406 954 PLN) przeznaczone 

zostanie dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych Projektu poniżej 15 mln PLN, 

b) 80% alokacji przewidzianej na konkurs –73 985 770 EUR (305 627 814 PLN) przeznaczone 

zostanie dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych Projektu stanowiących  

co najmniej 15 mln PLN. 

Poziom i wysokość wsparcia: 

W  ramach  Działania  2.3  POIG  dofinansowanie  wynosi  100%  kosztów  kwalifikowanych 

Projektu,  z  czego  85%  stanowią  środki  UE,  a  15%  to  tzw.  wkład  krajowy  (zapewniony  dla  

wszystkich projektów ze środków budżetu państwa). 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych dofinansowanego Projektu nie została ustalona.   

Maksymalna wartość projektu dofinansowanego w ramach Działania 2.3 nie może przekroczyć  

50 mln euro
5
.   

 

 

Sposób przygotowania i składania wniosków:  

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej i papierowej. 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie na formularzach oraz według odpowiedniej 

instrukcji ich wypełniania, dostępnych na stronie internetowej IP. 

Elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca składa wyłącznie za pośrednictwem 

systemu informatycznego IP  link: http://62.129.249.242/konkurs23/ (logowanie do systemu 

informatycznego IP możliwe będzie od dnia 20 maja 2013 r. po wejściu na stronę internetową NCBR). 

Złożenie wniosku w formie papierowej jest formalnym potwierdzeniem złożenia dokumentacji, które 

musi nastąpić w ciągu 5 dni roboczych (decyduje data wpływu do IP) od dnia złożenia wniosku  

w systemie informatycznym IP.   

Dokumentacja aplikacyjna w wersji papierowej powinna zostać przesłana listem poleconym, pocztą 

kurierską lub dostarczona osobiście do siedziby IP w zamkniętej kopercie: 

– zaadresowanej na: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 

Warszawa, 

– opatrzonej sformułowaniem „Konkurs 2.3/1/2013/POIG”,  

– zawierającej pełną nazwę Wnioskodawcy i adres siedziby. 
 

Termin poinformowania o wynikach konkursu 

Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania wsparcia nastąpi  

w terminie do 4 miesięcy od daty zamknięcia naboru w ramach danej rundy aplikacyjnej (zakończenia 

rundy aplikacyjnej). 
 

Procedura odwoławcza 

1. Środkiem odwoławczym od wyników oceny projektów składanych w ramach systemu 

instytucjonalnego PO IG jest protest. 
                                                                 
3 Ponieważ w Działaniu 2.3. pomoc publiczna nie występuje, udziałowcy spółki nie mogą mieć preferencyjnego dostępu do infrastruktury 

wspartej w ramach projektu, ani do wyników przeprowadzonych badań. 
4 Alokacja na konkurs przeliczona według kursu Europejskiego Banku Centralnego  (4,1309) z dnia 29.04.2013 r. Ostateczna kwota alokacji 

wyrażona w PLN zostanie przeliczona po aktualnym kursie EBC w momencie przygotowania listy rankingowej zawierającej wyniki 
konkursu. 

5 W celu ustalenia, czy wartość Projektu nie przekracza 50 mln euro należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią 

arytmetyczną miesięcznych obrachunkowych kursów stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich sześciu miesięcy 

poprzedzających  miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Aplikacja informatyczna umożliwiająca przeliczenie kwoty w PLN na EUR 

zgodnie z ww. zasadami dostępna jest na stronie internetowej:  

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=153&Language=en  

http://62.129.249.242/konkurs23/
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=153&Language=en


                                                               

2. Protest to pisemne wystąpienie podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu w ramach PO 

IG (wnioskodawcy) o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie: 

1) zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów; 

2) naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na 

jej wynik. 

3. Protest od negatywnego wyniku oceny wniosku składany jest do IP. 

4.  Projekt może otrzymać dofinansowanie w wyniku procedury odwoławczej pod warunkiem, że 

uzyska co najmniej tyle punktów, ile uzyskał projekt umieszczony na ostatnim miejscu na Liście 

rankingowej projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach danej rundy aplikacyjnej oraz 

pod warunkiem dostępności środków. 

5. Od negatywnego rozstrzygnięcia protestu Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.   

6. Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone są  

w Załączniku nr 4.4. do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, 2007-2013. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Przeprowadzania 

Konkursu. 

 

Dokumenty do pobrania 

Regulamin przeprowadzania konkursu (pobierz plik) 

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (pobierz plik) 

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (pobierz plik) 

Pełna dokumentacja do Działania 2.3 (link) 

 

Kontakt 

 

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach  Działania 2.3 POIG można przesyłać na adres  

e-mail:  

- w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet Projektu, generowanie 

dochodu) na adres mailowy: 

konkurs2.3_finanse@ncbr.gov.pl 

- w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy: 

konkurs2.3_ogolne@ncbr.gov.pl  
 

Dodatkowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań  

i Rozwoju: www.ncbr.gov.pl , zakładka Fundusze europejskie/POIG/Konkursy/Konkurs 2.3 2013. 

 

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjna-gospodarka/konkursy/konkurs-23-2013/
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjna-gospodarka/konkursy/konkurs-23-2013/
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjna-gospodarka/konkursy/konkurs-23-2013/
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjna-gospodarka/konkursy/konkurs-23-2013/
mailto:konkurs2.3_finanse@ncbr.gov.pl
mailto:konkurs2.3_ogolne@ncbr.gov.pl
http://www.ncbr.gov.pl/

