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Komunikaty 

 
1. Drugi nabór wniosków o wprowadzenie zmian w projektach FNP realizowanych w ramach 
działania 4.4 PO IR 
 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz drugi umożliwiła laureatom programów TEAM, TEAM-TECH 
(wraz z modułami Core Facility i Core Facility Plus) oraz FIRST TEAM, HOMING i POWROTY składanie 
wniosków o wprowadzenie zmian w projektach. Wnioski można składać poprzez system elektroniczny 
(https://wnioski.fnp.org.pl) od 6 czerwca 2018 r. do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. 

Zmiany w projektach mogą dotyczyć, np. zakresu merytorycznego, przedłużenia czasu realizacji 
projektu. Przedłużenie projektu może wynikać m.in. z: 

• wprowadzenia dodatkowego zadania związanego z opracowaniem dotychczasowych wyników 
projektu w celu ich praktycznej weryfikacji pod kątem możliwości komercjalizacji (tzw. proof of 
concept), 

• udziału w konkursach ERC lub innych międzynarodowych konkursach o podobnym charakterze, 
• nawiązania współpracy z co najmniej jednym, innym liderem zespołu finansowanego przez FNP 

w ramach PO IR. 
Istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania, wynikającego z powyższych zmian. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
https://www.fnp.org.pl/ponowne-uruchomienie-naboru-wnioskow-o-wprowadzenie-zmian-w-
projektach-realizowanych-w-ramach-dzialania-4-4-programu-operacyjnego-inteligentny-rozwoj-
2014-2020/  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
dr Anita Uchańska 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 27, email: anita.uchanska@pw.edu.pl 
 
______________________________________________________________________________ 
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2. Interreg Europa – poszukiwanie partnerów do współpracy w czwartym, ostatnim naborze 
wniosków 
 
Do 22 czerwca 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ostatnim, czwartym naborze 
w ramach programu Interreg Europa. Szczegółowe informacje na temat naboru są dostępne 
w pakiecie dla aplikantów. 

W ramach wsparcia dla aplikantów na stronie internetowej programu działa baza partnerów 
i pomysłów na projekty, zawierająca informacje o instytucjach zainteresowanych współpracą 
i potencjalnych projektach. Należy jednak pamiętać, że zamieszczane informacje nie są weryfikowane 
przez Wspólny Sekretariat, co wynika z zapisów podręcznika programu.  

Ponadto Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przekazuje do Urzędów Marszałkowskich informacje 
o zgłaszających się do Krajowego Punktu Kontaktowego programu Interreg Europa zagranicznych 
instytucjach, poszukujących partnerów z Polski. Dodatkowo polskie instytucje mają możliwość 
skorzystania z formularza poszukiwania partnerów z obszaru 29 państw (UE, Norwegia, Szwajcaria), 
w którym przedstawiają własną ofertę współpracy. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:  
• Serwisu Programów EWT i EIS: http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-

programach/programy-europejskiej-wspolpracy-terytorialnej/interreg-europa/ 
• Interreg Europa: https://www.interregeurope.eu/  

 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
dr Anita Uchańska 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 27, email: anita.uchanska@pw.edu.pl 
 

Wydarzenia 

 
1. COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych  
    – seminarium UW 
 
Data: 2 lipca 2018 r. 
Organizator: Uniwersytet Warszawski 
Tematyka: Czym jest COST, w jaki sposób naukowiec z Polski może wziąć udział w programie, jak 
dołączyć do działań programu i przygotować własny wniosek na uruchomienie nowego działania. 
Dodatkowo beneficjent programu zaprezentuje swoje doświadczenia z udziału w Akcjach COST. 

COST to Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej (European Cooperation in 
Science and Technology) tworzony przez 36 państw europejskich i Izrael (jako państwo 
współpracujące), którego najważniejszym zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy 
naukowo-technicznej krajów członkowskich, koordynowanie na szczeblu europejskim pojedynczych 
przedsięwzięć badawczych o określonej tematyce, prowadzonych w różnych krajach. 
 
Rejestracja: do 27 czerwca 2018 r. pod adresem: http://bob.strony.uw.edu.pl/seminarium-cost-
europejski-program-wspolpracy-w-dziedzinie-badan-naukowo-technicznych-european-cooperation-
in-science-and-technology/  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
http://bob-epb.uw.edu.pl/seminarium-cost-2-07-2018/ 
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