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PRIORYTET VIII
Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.2
Transfer wiedzy
Poddziałanie 8.2.1
Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 
– projekty konkursowe
Tryb naboru: konkursowy

Charakter konkursu: otwarty

Projektodawcy:  wszystkie podmioty z wyłączeniem osób 
fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospo-
darczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Przedmiotem konkursu są projekty służące zwiększeniu transferu 
wiedzy i wzmocnieniu powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, 
służące rozwojowi gospodarczemu regionów. Dofinansowaniem 
mogą być objęte następujące typy projektów:

 staże i szkolenia praktyczne dla:
- pracowników przedsiębiorstw w jednostkach nauko-

wych;
- pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek 

naukowych) w przedsiębiorstwach;

 promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu 
komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego 
na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off* 
lub spin out**);

 szkolenia i doradztwo dla pracowników  naukowych 
jednostek naukowych oraz pracowników naukowych 
i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów, stu-
dentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpo- 
cząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub  
spin out;

 wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany 
informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie 
innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym  
i lokalnym w szczególności poprzez*:
-  kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu 

partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji;
-  rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji;

 stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na 
kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia 
rozwoju województwa (określonych w RSI).**

Kryterium dostępu (obowiązkowe):

 kryterium grupy docelowej:
 wsparcie skierowane jest do podmiotów/osób zatrudnionych 

na terenie województwa mazowieckiego

Kryterium strategiczne (nieobowiązkowe):

 kryterium formy realizacji:
 projekty realizowane w partnerstwie przedsiębiorca – jednostka 

B+R (premia 20 pkt.)

Minimalna wartość projektu: 50 tys. zł

Miejscem udostępniania dokumentacji konkursowej oraz 
składania wniosków jest siedziba:

MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI
WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

INFOLINIA 0 801 101 101
e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu
Dokumentacja konkursowa dostępna jest także na stronie 
internetowej:  www.mazowia.eu

* Spin off  Nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jedne-
go pracownika instytucji naukowej lub badawczej (osoba ze stopniem naukowym 
co najmniej doktora) albo studenta bądź absolwenta uczelni w celu komercjalizacji 
innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, zwykle ZALEŻNE w pewien spo-
sób (organizacyjnie, formalno-prawnie, finansowo itp.) od organizacji macierzystej 
(np. uczelni). 

**Spin out Nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jedne-
go pracownika instytucji naukowej lub badawczej (osoba ze stopniem naukowym 
co najmniej doktora) albo studenta bądź absolwenta uczelni w celu komercjalizacji 
innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, zwykle NIEZALEŻNE pod wzglę-
dem organizacyjnym od jednostki macierzystej (np. uczelni) oraz posiadające nieza-
leżne źródła finansowania.

*  Jeśli Instytucja Pośrednicząca, zgodnie z zapisami Planu Działania na dany rok, zamierza reali-
zować ten typ projektu w ramach Poddziałania 8.2.1 (tryb konkursowy), nie jest możliwa jego 
realizacja w Poddziałaniu 8.2.2 (tryb systemowy) w ramach tego samego Planu Działania.

** Jeśli Instytucja Pośrednicząca, zgodnie z zapisami Planu Działania na dany rok, zamierza 
realizować ten typ projektu w ramach Poddziałania 8.2.1 (tryb konkursowy), nie jest moż-
liwa jego realizacja w Poddziałaniu 8.2.2 (tryb systemowy) w ramach tego samego Planu 
Działania. System zgłoszeń, sposób wypłacania i rozliczania stypendiów oraz ich wysokość 
zostaną określone przez Instytucje Pośredniczące, jednakże maksymalna miesięczna wy-
sokość stypendium powinna kształtować się w granicach 3.000–5.000 PLN.
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2.01ZNAKI PROGRAMÓW formy podstawowe

Formy podstawowe znaków programów są zbudowane z zestawienia znaku
graficznego z logotypem w ściśle określonych proporcjach.

ZNAKI PROGRAMÓW

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Program Operacyjny
Kapitał Ludzki (PO KL) Człowiek - najlepsza inwestycja


