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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ogłosiło konkurs w ramach Działania 3.1 „Działania 
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

 
Komunikaty 

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

2. Informacja o skierowaniu do etapu negocjacji wniosków w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-
00-3MU/18 

3. Wyniki pre-selekcji MOST w ramach pierwszego polsko-chińskiego konkursu bilateralnego 
(2018) 
 

Szkolenia 
1. Spotkania informacyjne z ekspertami MNiSW – jak wdrożyć przepisy Konstytucji dla Nauki w swojej 

uczelni 
2. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ogłosiło czwarty konkurs w ramach Działania 3.1 „Działania 

szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 

 
Cel: dofinansowanie udzielone zostanie projektowi, który w największym stopniu przyczyni się do 
osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania  
z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata  
2014-2020, w szczególności poprzez: 

 rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na Internet oraz TIK, 

 nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera 
i Internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych, 

 stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie 
lokalnym 

Do dofinansowania w ramach konkursu zostanie wybrany wyłącznie jeden projekt biorący udział 
w konkursie. 
Tematyka: Wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi  
TIK w procesie kształcenia. 
Wnioskodawcy: organizacje pozarządowe, JST oraz ich związki i stowarzyszenia, instytucje prowadzące 
działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami 
 Dofinansowanie:  Kwota dofinansowania w niniejszym konkursie wynosi 50 000 000,00 PLN.  
Minimalna wartość projektu wynosi 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych). 
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 50 000 000,00 PLN*  
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*dopuszcza się możliwość zwiększenia maksymalnej kwoty dofinansowania w celu wzmocnienia 
efektów projektu 
Okres trwania projektu: 36 miesięcy- nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2023 r. 
Termin składania wniosków:  20 sierpnia 2018 r. do 19 października 2018 r.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą  
w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa  
w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2016 r. poz. 
1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: 
https://popc03.cppc.gov.pl  
Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu formularza elektronicznego, 
dostępnego pod adresem: https://generator.cppc.gov.pl/ 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-popc-3-1-czwarty-konkurs/  
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Małgorzata Szymańska 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 59 26, email: malgorzata.szymanska@pw.edu.pl 
 
 

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 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój . Wśród 5 wniosków, 
które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu, znalazł się wniosek Szkoły Biznesu PW (EPAS 
Accreditation).  
 
Wyniki konkursu dostępne na stronie MNiSW. 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Informacja o skierowaniu do etapu negocjacji wniosków w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-
3MU/18 
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla 
gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, publikuje listę 
wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 pt. 
„Trzecia Misji Uczelni”, dotyczącym opracowania programów kształcenia i realizacji działań 
dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego. Na liście 
znajduje się 5 projektów z udziałem PW.  
 
Więcej informacji na stronie: 

https://popc03.cppc.gov.pl/
https://generator.cppc.gov.pl/
https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-popc-3-1-czwarty-konkurs/
https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/akredytacje-zagraniczne-zatwierdzenie-list-wnioskow-rekomendowanych-dofinansowania.html
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https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-o-
skierowaniu-do-etapu-negocjacji-wnioskow-w-konkursie-nr-powr030100-ip08-00-3mu18-5/   
__________________________________________________________________________________ 
 

3. Wyniki pre-selekcji MOST w ramach pierwszego polsko-chińskiego konkursu bilateralnego (2018) 

Informujemy, że na stronie NCBR zostały opublikowane wyniki II etapu pre-selekcji wniosków złożonych  
w ramach pierwszego polsko-chińskiego konkursu bilateralnego. Wśród wytypowanych projektów, 
znajdują się 2 projekty z udziałem Politechniki Warszawskiej.   
 
Termin składania pełnych wniosków upływa 15 października 2018 r.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/o-
centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/wyniki-pre-ewaluacji-most-w-ramach-pierwszego-
polsko-chinskiego-konkursu-bilateralnego-2018-50951/  
 
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 
 
 

Szkolenia 

 
1. Spotkania informacyjne z ekspertami MNiSW – jak wdrożyć przepisy Konstytucji dla Nauki w 
swojej uczelni 
 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  uruchamia cykl spotkań informacyjnych na temat 
poszczególnych aspektów Konstytucji dla Nauki. Spotkania przeznaczone są dla kadry zarządzającej 
uczelniami – rektorów, prorektorów, kanclerzy i kwestorów.  
Przewidziane terminy spotkań: 21-22.09.2018 r.; 24-25.09.2018 r.; 26-27.09.2018 r.   
 Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu powinny  wypełnić odpowiedni formularz na 
konkretny blok tematyczny. Zapisy zostaną zakończone dzień przed planowanym spotkaniem lub po 

osiągnięciu limitu dostępnych miejsc.  Liczba miejsc ograniczona. 
Szczegóły dotyczące spotkań jak również formularz rejestracyjny znajduje się na stronie Ministerstwa.  
 
2. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2018-09-28 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Szkolenia specjalistyczne pt. Studium 
wykonalności w projektach 
finansowanych w Ramach Regionalnego 

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-o-skierowaniu-do-etapu-negocjacji-wnioskow-w-konkursie-nr-powr030100-ip08-00-3mu18-5/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-o-skierowaniu-do-etapu-negocjacji-wnioskow-w-konkursie-nr-powr030100-ip08-00-3mu18-5/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/wyniki-pre-ewaluacji-most-w-ramach-pierwszego-polsko-chinskiego-konkursu-bilateralnego-2018-50951/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/wyniki-pre-ewaluacji-most-w-ramach-pierwszego-polsko-chinskiego-konkursu-bilateralnego-2018-50951/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/wyniki-pre-ewaluacji-most-w-ramach-pierwszego-polsko-chinskiego-konkursu-bilateralnego-2018-50951/
https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/spotkania-informacyjne-z-ekspertami-mnisw-jak-wdrozyc-przepisy-konstytucji-dla-nauki-w-swojej-uczelni.html
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenia-specjalistyczne-pt-studium-wykonalnosci-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenia-specjalistyczne-pt-studium-wykonalnosci-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenia-specjalistyczne-pt-studium-wykonalnosci-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
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Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 

2018-09-25 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Systemy teleinformatyczne stosowane 
przy ubieganiu się i rozliczaniu 
środków z RPO WM 2014-2020 – 
MEWA 2.0 i SL2014. 

2018-09-21 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Szkolenie w Warszawie poświęcone 
kwalifikowalności wydatków oraz 
systemowi MEWA 2.0 - dla 
początkujących 

2018-09-20 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Co trzeba wiedzieć, by zrealizować 
projekt współfinansowany z unijnych 
dotacji w ramach RPO WM 2014-2020 
(EFRR) 

2018-09-20 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

EFS – Analiza umowy o dofinansowanie 
(aktualizacja) oraz system SL2014 w 
ramach RPO WM 2014-2020 

2018-09-20 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Szkolenie w Warszawie dotyczące 
analizy umowy o dofinansowanie oraz 
systemu SL2014 

2018-09-19 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Szkolenie w Warszawie dotyczące 
monitorowania uczestników 
projektów z ochroną danych 
osobowych wraz z systemem SL2014 

2018-09-18 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Szkolenie w Warszawie dotyczące 
realizacji projektów 
współfinansowanych z unijnych 
dotacji w ramach Regionalnego 
Programu Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 

 
 

 

 
 
 
 

https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenia-specjalistyczne-pt-studium-wykonalnosci-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenia-specjalistyczne-pt-studium-wykonalnosci-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-warszawie-systemy-teleinformatyczne-stosowane-przy-ubieganiu-sie-i-rozliczaniu-srodkow-z-rpo-wm-2014-2020-mewa-2-0-i-sl2014/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-warszawie-systemy-teleinformatyczne-stosowane-przy-ubieganiu-sie-i-rozliczaniu-srodkow-z-rpo-wm-2014-2020-mewa-2-0-i-sl2014/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-warszawie-systemy-teleinformatyczne-stosowane-przy-ubieganiu-sie-i-rozliczaniu-srodkow-z-rpo-wm-2014-2020-mewa-2-0-i-sl2014/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-warszawie-systemy-teleinformatyczne-stosowane-przy-ubieganiu-sie-i-rozliczaniu-srodkow-z-rpo-wm-2014-2020-mewa-2-0-i-sl2014/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-kwalifikowalnosci-wydatkow-oraz-systemowi-mewa-20-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-dla-poczatkujacych-1/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-kwalifikowalnosci-wydatkow-oraz-systemowi-mewa-20-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-dla-poczatkujacych-1/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-kwalifikowalnosci-wydatkow-oraz-systemowi-mewa-20-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-dla-poczatkujacych-1/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-kwalifikowalnosci-wydatkow-oraz-systemowi-mewa-20-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-dla-poczatkujacych-1/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-warszawie-18-09-2018-co-trzeba-wiedziec-by-zrealizowac-projekt-efrr/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-warszawie-18-09-2018-co-trzeba-wiedziec-by-zrealizowac-projekt-efrr/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-warszawie-18-09-2018-co-trzeba-wiedziec-by-zrealizowac-projekt-efrr/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-warszawie-18-09-2018-co-trzeba-wiedziec-by-zrealizowac-projekt-efrr/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/efs-analiza-umowy-o-dofinansowanie-aktualizacja-oraz-system-sl2014-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-2/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/efs-analiza-umowy-o-dofinansowanie-aktualizacja-oraz-system-sl2014-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-2/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/efs-analiza-umowy-o-dofinansowanie-aktualizacja-oraz-system-sl2014-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-2/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-analizy-umowy-o-dofinansowanie-oraz-systemu-sl2014/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-analizy-umowy-o-dofinansowanie-oraz-systemu-sl2014/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-analizy-umowy-o-dofinansowanie-oraz-systemu-sl2014/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-monitorowania-uczestnikow-projektow-z-ochrona-danych-osobowych-wraz-z-systemem-sl2014/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-monitorowania-uczestnikow-projektow-z-ochrona-danych-osobowych-wraz-z-systemem-sl2014/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-monitorowania-uczestnikow-projektow-z-ochrona-danych-osobowych-wraz-z-systemem-sl2014/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-monitorowania-uczestnikow-projektow-z-ochrona-danych-osobowych-wraz-z-systemem-sl2014/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-realizacji-projektow-wspolfinansowanych-z-unijnych-dotacji-w-ramach-rpo-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-realizacji-projektow-wspolfinansowanych-z-unijnych-dotacji-w-ramach-rpo-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-realizacji-projektow-wspolfinansowanych-z-unijnych-dotacji-w-ramach-rpo-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-realizacji-projektow-wspolfinansowanych-z-unijnych-dotacji-w-ramach-rpo-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-realizacji-projektow-wspolfinansowanych-z-unijnych-dotacji-w-ramach-rpo-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-realizacji-projektow-wspolfinansowanych-z-unijnych-dotacji-w-ramach-rpo-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/

