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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. NCBR ogłosiło 26. konkurs w ramach inicjatywy CORNET 
2. NCBR ogłosiło 10. konkurs w ramach programu Eurostars-2 
3. MNiSW ogłosiło nabór wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę (DUN) 
4. NCBR ogłosiło II konkurs w ramach programu Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme 

for Research and Innovation 
 
Komunikaty 

1. MNiSW zatwierdziło listę wniosków rekomendowanych do finansowania w ramach 
Akredytacji zagranicznych 

2. Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin NCN w grupie nauk ścisłych i technicznych 
 
Szkolenia 

1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. NCBR ogłosiło 26. konkurs w ramach inicjatywy CORNET 
 
Cel: Promocja ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi 
(ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze źródeł publicznych, badań 
na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. 
Tematyka: Badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych, głównie prace rozwojowe. 
Wnioskodawcy: Zrzeszenie branżowe posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Polski, 
grupujące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. W międzynarodowym projekcie, oprócz zrzeszenia, 
bierze udział również jednostka naukowa. 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie: Austria, Belgia, Holandia, Czechy, Japonia, Kanada, 
Niemcy, Polska, Peru, Szwajcaria. 
Dofinansowanie: Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych 
w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 tys. euro. 
Okres trwania projektu: 24 m-ce. 
Termin składania wniosków:  

 międzynarodowych – do 26 września 2018 r., godz. 12:00. 

 krajowych w wersji elektronicznej – do 26 września 2018 r., w wersji papierowej – 
do 4 października 2018 r. 

Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek międzynarodowy, w imieniu międzynarodowego 
konsorcjum badawczego składa lider za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie 
internetowej: https://www.cornet.online. 
Wersję elektroniczną wniosku krajowego wraz z załącznikami (skany w formacie pdf) należy wysłać na 
adres: cornet@ncbr.gov.pl, wersję papierową należy dostarczyć na adres NCBR (Sekcja Programów 
Międzynarodowych, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa). 
 
 
 

https://www.cornet.online/
mailto:cornet@ncbr.gov.pl
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Szczegółowe informacje dostępne są na stronach: 

 NCBR: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-
inicjatywy-wielostronne/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,6337,inicjatywa-cornet-otwarcie-
naboru-wnioskow-w-26-konkursie.html  

 programu CORNET: https://www.cornet.online/26th-cornet-call-for-proposals-open/  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Urszula Rumniak  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 64 26, email: urszula.rumniak@pw.edu.pl 
 
Justyna Wojciechowska  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl 
 
W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum prosimy o kontakt: 
Adam Gorzelańczyk  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 81, email: adam.gorzelanczyk@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. NCBR ogłosiło 10. konkurs w ramach programu Eurostars-2 
 
Cel: Wsparcie mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność w zakresie 
badań i rozwoju, poprzez współfinansowanie ich prorynkowych projektów badawczych we wszelkich 
dziedzinach we współpracy z partnerami międzynarodowymi (m.in. ośrodki badawcze, szkoły wyższe 
lub przedsiębiorstwa). 
Tematyka: Bez ograniczeń, projekty muszą być jednak ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać 
opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi, i muszą mieć cywilny cel. 
Wnioskodawcy: Międzynarodowe konsorcja składające się z co najmniej 2 niezależnych podmiotów 
(mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność w zakresie badań i rozwoju) z co 
najmniej 2 różnych państw uczestniczących w Programie. Liderem konsorcjum jest mikro-, mały lub 
średni przedsiębiorca. 
Dofinansowanie: Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych 
w ogłaszanym konkursie wynosi 1,5 mln. euro. 
Okres trwania projektu: 36 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 13 września 2018 r., godz. 20:00. 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: IV kwartał 2018 r.- I kwartał 2019 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez 
system elektroniczny dostępny na stronie: https://www.eurostars-eureka.eu/apply-funding.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-
wielostronne/eurostars/aktualnosci/art,6342,otwarcie-naboru-wnioskow-w-10-tym-konkursie-
eurostars-2.html 
 
 
 

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,6337,inicjatywa-cornet-otwarcie-naboru-wnioskow-w-26-konkursie.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,6337,inicjatywa-cornet-otwarcie-naboru-wnioskow-w-26-konkursie.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,6337,inicjatywa-cornet-otwarcie-naboru-wnioskow-w-26-konkursie.html
https://www.cornet.online/26th-cornet-call-for-proposals-open/
https://www.eurostars-eureka.eu/eurostars-countries/europe
https://www.eurostars-eureka.eu/apply-funding
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/eurostars/aktualnosci/art,6342,otwarcie-naboru-wnioskow-w-10-tym-konkursie-eurostars-2.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/eurostars/aktualnosci/art,6342,otwarcie-naboru-wnioskow-w-10-tym-konkursie-eurostars-2.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/eurostars/aktualnosci/art,6342,otwarcie-naboru-wnioskow-w-10-tym-konkursie-eurostars-2.html
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W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Urszula Rumniak  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 64 26, email: urszula.rumniak@pw.edu.pl 
 
Justyna Wojciechowska  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl 
 
W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum prosimy o kontakt: 
Adam Gorzelańczyk  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 81, email: adam.gorzelanczyk@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. MNiSW ogłosiło nabór wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę (DUN) 
 
Cel: Rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności 
badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań 
związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących 
prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. 
Tematyka: Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w zakresie: 

1. działalności wydawniczej - podmiotem wnioskującym mogą być zarówno wydziały, jak 
i Politechnika Warszawska jako wydawcy, którzy zapewniają otwarty dostęp do 
publikowanych czasopism przez sieć Internet, 

2. organizacji lub udziału w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących 
i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą - 
podmiotem wnioskującym o środki finansowe w tym zakresie jest wyłącznie Politechnika 
Warszawska, 

3. działalności upowszechniającej naukę w bibliotekach naukowych niewchodzących w skład 
jednostek naukowych - podmiotem wnioskującym o środki finansowe jedynie dla Biblioteki 
Głównej PW jest Politechnika Warszawska. 

Wnioskodawcy: jednostki naukowe. Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż jeden wniosek 
w ramach każdego z w/w zakresu. We wniosku wnioskodawca może wystąpić o przyznanie środków 
finansowych na realizację nie więcej niż 5 zadań. 
Dofinansowanie: w zależności od wnioskodawcy. 
Okres trwania projektu: 12 lub 24 miesiące (2019 lub 2019–2020). 
Termin składania wniosków: do 17 września 2018 r. (COP); do 30 września 2018 r. (MNiSW). 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie należy przygotować w wersji Word 
i przekazać do Działu Projektów Krajowych w nieprzekraczalnym terminie 17 września 
2018 r. Wnioski do MNiSW składane są w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu 
OSF. Część A wniosku z danymi wnioskodawcy oraz określone oświadczenia należy przesłać na 
skrzynkę podawczą ePUAP Ministra w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
https://www.nauka.gov.pl/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/ 
 

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://www.nauka.gov.pl/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/
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W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Wojciech Jarnuszkiewicz  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 57 44, email: wojciech.jarnuszkiewicz@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. NCBR ogłosiło II konkurs w ramach programu Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for 
Research and Innovation 
 
Cel: Realizacja wspólnych innowacyjnych projektów badawczych przez naukowców z Azji Południowo-
Wschodniej i Europy, wspieranie istniejących partnerstw i inicjowanie nowych oraz wymiana wiedzy. 
Tematyka: bioeconomy, infectious diseases. 
Wnioskodawcy: jednostki naukowe, mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa, konsorcja naukowe 
(mikro/małe/średnie przedsiębiorstwo + jednostka naukowa/jednostki naukowe).  
Międzynarodowe konsorcjum powinno składać się z min. 3 podmiotów: 2 partnerów z Azji 
Południowo-Wschodniej i 1 europejskiego partnera lub 2 różnych europejskich partnerów i 1 partnera 
z Azji Południowo-Wschodniej z krajów biorących udział w konkursie. 
Dofinansowanie: Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 
300 tys. euro. Dofinansowanie udziału partnera polskiego nie powinno przekroczyć 100 tys. euro 
na projekt. 
Okres trwania projektu: do 36 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 18 września 2018 r., godz. 12:00 (CET). 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez 
system elektroniczny dostępny na stronie: https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/seaeuropejfs2018.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:  

 NCBR: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/sea-eu-net/second-call-of-the-
sea-eu-jfs-2018/aktualnosci/art,6374,southeast-asia-europe-joint-funding-scheme-for-
research-and-innovation-informacja-dotyczaca-otwarcia-naboru-wnioskow-2018.html 

 inicjatywy Southeast Asia–Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation: 
https://www.sea-eu-jfs.eu/  

 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Urszula Rumniak  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 64 26, email: urszula.rumniak@pw.edu.pl 
 
Justyna Wojciechowska  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl 
 
W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum prosimy o kontakt: 
Adam Gorzelańczyk  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 81, email: adam.gorzelanczyk@pw.edu.pl 
 
 

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/sea-eu-net/second-call-of-the-sea-eu-jfs-2018/aktualnosci/art,6374,southeast-asia-europe-joint-funding-scheme-for-research-and-innovation-informacja-dotyczaca-otwarcia-naboru-wnioskow-2018.html
https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/seaeuropejfs2018
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/sea-eu-net/second-call-of-the-sea-eu-jfs-2018/aktualnosci/art,6374,southeast-asia-europe-joint-funding-scheme-for-research-and-innovation-informacja-dotyczaca-otwarcia-naboru-wnioskow-2018.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/sea-eu-net/second-call-of-the-sea-eu-jfs-2018/aktualnosci/art,6374,southeast-asia-europe-joint-funding-scheme-for-research-and-innovation-informacja-dotyczaca-otwarcia-naboru-wnioskow-2018.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/sea-eu-net/second-call-of-the-sea-eu-jfs-2018/aktualnosci/art,6374,southeast-asia-europe-joint-funding-scheme-for-research-and-innovation-informacja-dotyczaca-otwarcia-naboru-wnioskow-2018.html
https://www.sea-eu-jfs.eu/
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Komunikaty 

 
1. MNiSW zatwierdziło listę wniosków rekomendowanych do finansowania w ramach Akredytacji 
zagranicznych 
 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził do finansowania kolejne wnioski złożone przez 
uczelnie lub ich podstawowe jednostki organizacyjne w konkursie Akredytacje zagraniczne 
w ramach działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. 

Wśród 10 wniosków, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu, znalazł się wniosek 
Wydziału Transportu (EUR-ACE Label ENAEE European Network for Accreditation of Engineering 
Education Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych). 

Wyniki konkursu dostępne na stronie MNiSW. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin NCN w grupie nauk ścisłych i technicznych 
 
Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła nabór kandydatów na stanowisko Koordynatora Dyscyplin 
Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk ścisłych i technicznych.  
Główne oczekiwania wobec kandydatów: 

 co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie jednej z dziedzin nauk: o Ziemi, 
matematycznych, fizycznych lub technicznych,  

 znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,  

 bardzo dobra znajomość języka angielskiego,  

 co najmniej 4-letnie doświadczenie związane z prowadzeniem badań naukowych, 

 co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe. 
Do zadań Koordynatora Dyscyplin należeć będzie: 

 organizowanie i przeprowadzanie konkursów, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, 

 organizowanie prac Zespołów Ekspertów powołanych do oceny wniosków złożonych 
w konkursach, 

 upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych konkursach, 

 analiza złożonych wniosków pod względem formalnym, 

 ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów, 

 przedkładanie Dyrektorowi Narodowego Centrum Nauki do zatwierdzenia list rankingowych 
przygotowanych przez Zespoły Ekspertów, 

 realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki. 
Zgłoszenia z dopiskiem „Koordynator Dyscyplin – Konkurs” należy przesłać do 17 sierpnia 2018 r. 
(decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysłania za pośrednictwem kuriera, data wpływu 
do NCN), na adres Narodowego Centrum Nauki (ul. Królewska 57, 30-081 Kraków) lub złożyć osobiście 
w siedzibie Centrum. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: 
https://www.ncn.gov.pl/BIP/index.php?id=120&p=392  
 
 
 

https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/akredytacje-zagraniczne-zatwierdzenie-list-wnioskow-rekomendowanych-do-finansowania_20180706.html
https://www.ncn.gov.pl/BIP/index.php?id=120&p=392
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Szkolenia 

 

Data  Organizator Temat 

2018-
07-19 

Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Zasady kontroli projektów oraz system SL2014 w projektach 
współfinansowanych z EFS  

2018-
07-23 

Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Zasady kontroli projektów oraz system SL2014 w projektach 
współfinansowanych z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-
2020 

2018-
07-25 

Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Analiza umowy o dofinansowanie oraz zamówienia 
publiczne w projektach realizowanych zgodnie z zasadą 
konkurencyjności w ramach Regionalnego Programu 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

2018-
07-26 

Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Kwalifikowalność wydatków oraz system MEWA 2.0 – dla 
początkujących 

2018-
07-27 

Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020 z wykorzystaniem systemu SL2014  

2018-
07-27 

Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Zamówienia publiczne w projekcie realizowane zgodnie z 
zasadą konkurencyjności oraz monitorowanie uczestników 
projektu (+ aktualizacja zapisów umowy o dofinansowanie 
w zw. z RODO) w ramach EFS RPO WM 2014-2020 

2018-
08-23 

Sekretariat inicjatywy 
ERA-Net SG+ RegSy 

ERA-Net SG+ RegSys - webinarium  

2018-
09-06 

Krajowy Punkt 
Kontaktowy Programów 
Badawczych UE 

Dzień Informacyjny obszaru Zdrowie w programie Horyzont 
2020 

2018-
09-11 

Krajowy Punkt 
Kontaktowy Programów 
Badawczych UE 

Czy warto zostać ekspertem oceniającym wnioski w 
Programach Ramowych UE?  

 
 

email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-pt-zasady-kontroli-projektow-oraz-system-sl2014-w-projektach-wspolfinansowanych-z-europejskiego-funduszu-spolecznego/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-pt-zasady-kontroli-projektow-oraz-system-sl2014-w-projektach-wspolfinansowanych-z-europejskiego-funduszu-spolecznego/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/zasady-kontroli-projektow-oraz-system-sl2014-w-projektach-wspolfinansowanych-z-efs-w-ramach-rpo-wm-na-lata-2014-2020-2/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/zasady-kontroli-projektow-oraz-system-sl2014-w-projektach-wspolfinansowanych-z-efs-w-ramach-rpo-wm-na-lata-2014-2020-2/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/zasady-kontroli-projektow-oraz-system-sl2014-w-projektach-wspolfinansowanych-z-efs-w-ramach-rpo-wm-na-lata-2014-2020-2/
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