Inicjatywa EUREKA to zdecentralizowana sieć 41 państw, w tym państw europejskich oraz Unii
Europejskiej, powołana w celu wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju.
Celem
inicjatywy
EUREKA
jest
zwiększanie
nowoczesności,
produktywności
i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W jej ramach finansowane są projekty realizowane
przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich, ukierunkowane na
opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie
nowego produktu lub usługi.
POLSKIE BIURO EUREKI funkcjonuje w Dziale Zarządzania Programami Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju prowadząc całość działań związanych z udziałem polskich jednostek w tej
inicjatywie: Aktualny nabór: EUREKA 2/2018 w dn. 20.08.2018-15.10.2018 – godz. 16.00.
Celem konkursu jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju.
Zakres konkursu: Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli
przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.
Budżet NCBR: 2 mln zł na konkurs.
Dofinansowanie realizacji projektu EUREKA przyznane Wnioskodawcy nie może przekroczyć:
• w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli konsorcjum naukowego lub grupy
przedsiębiorców: 1 000 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi
wchodzącemu w skład wnioskodawcy (Uczelnia) nie może przekroczyć 500 000 PLN;
• w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy: 500 000 PLN.
Dokumenty dot. zasad dofinansowania przez NCBR uczestnictwa polskich podmiotów w projektach
EUREKA:
• Zasady dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów
realizowanych w ramach Inicjatywy EUREKA
• Wniosek o dofinansowanie
• Zał. 1 do wykazu- Oświadczenie woli
• Zał. 2 do wykazu - Formularz informacji
• Zał. 3 do wykazu - Oświadczenie o zdolności do rzetelnego wydatkowania środków
publicznych
• Zał. 4 do wykazu - Oświadczenie Wnioskodawcy o braku obowiązku sporządzania
sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości
• Zał. 5a do wykazu - Formularz ewaluacyjny dla jednostek naukowych
• Zał. 5b do wykazu - Formularz ewaluacyjny dla przedsiębiorców
• Zał. 6 do wykazu - Oświadczenie o uzyskaniu zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia
(zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu
• Zał. 7 do wykazu - Sytuacja finansowa przedsiębiorcy
• Przewodnik kwalifikowalności kosztów
Należy również zapoznać się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem
deklaracji wekslowej (weksel nie dotyczy uczelni), zamieszczonymi na stronie NCBR.
Do złożenia wniosku niezbędna będzie również: Umowa konsorcjum i EUREKA Project Form

WAŻNE: Każdy kraj uczestniczący w Inicjatywie EUREKA ma własne zasady dofinansowania
projektów. Różne są m.in. terminy naborów, sposoby i kryteria oceny projektów. Dlatego zalecamy,
aby każdy członek konsorcjum międzynarodowego skontaktował się z biurem EUREKI w swoim
kraju i poznał zasady udziału przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Dane kontaktowe do
koordynatorów
EUREKI
w
różnych
krajach
znajdą
Państwo
na
stronie: www.eurekanetwork.org/eureka-countries
Każdy z partnerów konsorcjum międzynarodowego ubiega się dofinansowanie projektu w swoim
kraju i składa wniosek o dofinansowanie zgodnie z krajową procedurą.
Najważniejsze zmiany:
•
•
•
•

składanie wniosków w formie elektronicznej,
skrócenie czasu na poprawę formalną wniosków z 14 do 7 dni,
zmiana listy wymaganych załączników do wniosku,
zmiana wniosku o dofinansowanie - dodanie oświadczeń w części I wniosku

Kategorie kosztów kwalifikowalnych:
•
•
•
•
•
•

koszty wynagrodzeń
koszty aparatury naukowo-badawczej i WNiP
koszty budynków i gruntów
koszty podwykonawstwa
koszty ogólne
inne koszty operacyjne

Strona konkursu: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegolykonkursu/competition/otwarcie-naboru-wnioskow-inicjatywy-eureka-konkurs-22018/
Kontakt w NCBR: Ewelina Wildner, tel.: 22 39 07 123, e-mail: ewelina.wildner@ncbr.gov.pl
w sprawach finansowych: Anna Grabczak , tel.: 22 39 07 381, e-mail: anna.grabczak@ncbr.gov.pl
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