
MNiSW program "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje" 

Termin naboru 

wniosków 
12 października 2020 – 13 listopada 2020 

Data rejestracji w 

systemie eCOP 

Do 11 października 2020 (do godziny 24:00)  

Link do systemu: https://e-cop.agh.edu.pl/ 

Dla kogo? Uczelnie – koła naukowe 

Budżet konkursu 70 000 PLN na jeden wniosek (projekt) 

Dofinansowanie 100% 

Sposób składania 

wniosków 

Wniosek i dwa załączniki: 

 oświadczenie, że przyznane środki finansowe nie będą 

stanowiły dla wnioskodawcy pomocy państwa zgodnie z 

art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej oraz 

 oświadczenie o nieobjęciu projektem działań 

finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu 

państwa 

składa się za pomocą systemu OSF. Po wprowadzeniu 

wszystkich danych we wniosku, system generuje dokument pod 
nazwą „Część A wniosku”. Dokument ten, podpisany podpisem 
elektronicznym przez Rektora, zostaje przesłany za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej. 

Generator wniosków https://osf.opi.org.pl/  

Dokumentacja 
Materiały do pobrania - https://www.gov.pl/web/nauka/program-
studenckie-kola-naukowe-tworza-innowacje  

Inne ważne 

informacje o 

konkursie 

Celem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych 

działających w ramach uczelni w czterech obszarach działań 

(jeden projekt musi obejmować co najmniej jedno działanie) : 

1. prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, w 

szczególności mających na celu tworzenie lub 

modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w 

promocji ich wyników, 

2. transfer wyników prowadzonych badań naukowych lub 

prac rozwojowych do sfery gospodarczej, 

3. nabywanie przez członków tych kół kompetencji miękkich 

potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac 

rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w 

zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z 

nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych, 

4. zakup certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie 

komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac 

rozwojowych oraz know-how związanego z tymi 

wynikami w celu pomocy kołom naukowym w realizacji 

innowacyjnych projektów i podniesienia jakości 

działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu 

transferu technologii i rozwiązań technicznych 

powstałych w ramach ich działalności do sfery 

gospodarczej. 

 

Główne warunki udziału w programie: 

 zakaz podwójnego finansowania 

 jeden wniosek (projekt) dotyczy jednego koła 

naukowego, trwa max. 12 m-cy i musi obejmować co 

najmniej jedno z czterech działań opisanych powyżej 

 wnioskodawca (AGH) może złożyć max. 13 wniosków: 3 

wnioski dotyczące kół naukowych, które nie 
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uczestniczyły w okresie 24 miesięcy poprzedzających 

miesiąc złożenia wniosku w organizowanych na arenie 

międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub 

naukowo-technicznej oraz 10 wniosków dotyczących kół 

naukowych, które uczestniczyły w okresie 24 miesięcy 

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w 

organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach 

o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej. 

UWAGA:  

z powodu ograniczenia liczby wniosków, jakie wnioskodawca 

może złożyć w konkursie, władze AGH przeprowadzą ich 

weryfikację. W tym celu, we wstępnej karcie wniosku w 

systemie e-COP, w polu „opis projektu”, należy wskazać co 

najmniej: 

 jakiego koła naukowego będzie dotyczyć  

 jakie działania będzie obejmować (z czterech opisanych 

powyżej) – wyczerpujący opis działań 

 do której grupy będzie się kwalifikować  - do tej, w 

której można złożyć max 3 wnioski, czy do tej, w której 

można złożyć max 10 wniosków (opis grup powyżej). 

 
Opis w systemie e-COP max 4 000 znaków. 

 

Kontakt MNiSW 
Biuro Programów i Przedsięwzięć Ministra, e-mail: 

sekretariat.bpm@nauka.gov.pl; tel.: (22)529-23-41 

Kontakt COP Anna Ostachowska 

Koszty pośrednie Brak kosztów pośrednich 

Osoba uprawniona do 

podejmowania decyzji 

wiążących w imieniu 

Wnioskodawcy 

Prof. Rafał Wiśniowski, Prorektor ds. Współpracy 

Dane kontaktowe 

 

 

T: (12) 617 20 40 

F: (12) 633 41 99 

E: cop@agh.edu.pl 

e-PUAP: /AGH/COP                                                                                                                                 

 

Link do materiałów szkoleniowych system e-COP : Materiały  

Generowanie hasła 
Wniosek o dostęp dla 

doktoranta 

Rejestracja wniosku – 3 

kroki 

W przypadku problemów z logowaniem do sytemu proszę o wysłanie informacji na adres   

cop-help@agh.edu.pl 
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