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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Horyzont 2020 – Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (MSCA ITN) 
2. NCN ogłosiło konkurs BEETHOVEN CLASSIC 3 
3. NCN ogłosiło konkurs BEETHOVEN LIFE 1 
4. CPPC ogłasza nabór na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania 

szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” 
 
Komunikaty 

1. Harmonogram konkursów na rok 2018 (stan na 2.10.2018) 
2. TEAM-NET (FNP) – otwarcie naboru wniosków i aktualizacja dokumentacji 

 
Szkolenia 

1. COP PW zaprasza na szkolenie "Krajowe projekty badawcze – aktualna oferta konkursowa, ze 
szczególnym uwzględnieniem konkursów NCN: Opus 16, Preludium 16 i Sonata 14" 

2. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Horyzont 2020 – Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (MSCA ITN) 
 
Cel: Rozwój i szkolenie młodych, początkujących naukowców m.in. w ramach studiów doktoranckich 
organizowanych przez międzynarodowe i interdyscyplinarne zespoły naukowe współpracujące 
z przemysłem.  
Tematyka: Dowolna dyscyplina naukowa. Kompleksowe i komplementarne programy szkoleniowe 
mogą być realizowane w ramach 3 typów projektów: 

• European Training Networks (MSCA-ITN-ETN), 
• European Industrial Doctorates (MSCA-ITN-EID), 
• European Joint Doctorates (MSCA-ITN-EJD). 

Wnioskodawcy: Konsorcja międzynarodowe: 

 European Training Networks (MSCA-ITN-ETN) i European Joint Doctorates (MSCA-ITN-EJD) – 
co najmniej 3 beneficjentów z 3 różnych krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych 

 European Industrial Doctorates (MSCA-ITN-EID) – co najmniej 2 beneficjentów z 2 różnych 
krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych.  

Dodatkowe wymagania dotyczące członków konsorcjum określono w Guide for Applicants. 
Dofinansowanie: do 100% (w formie ryczałtu). 
Okres trwania projektu: do 48 m-cy. 
Termin składania wniosków: 15 stycznia 2019 r., godz. 17:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za 
pośrednictwem systemu informatycznego Participant Portal.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-
itn-2019.html   
 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-itn_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2019.html


  

 

2 

 2018-10-03 
 
 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Olga Sobczyk 
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 58 19, email: olga.sobczyk@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. NCN ogłosiło konkurs BEETHOVEN CLASSIC 3 
 
Cel: Wsparcie polsko-niemieckich badań z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz 
wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych. 
Tematyka: Badania podstawowe wyłącznie w dyscyplinach z obszaru nauk humanistycznych, 
społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych określonych w panelach 
NCN. 
Wnioskodawcy: Jednostki naukowe, konsorcja naukowe, sieci naukowe i jednostki organizacyjne 
uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, centra naukowe Polskiej Akademii 
Nauk, centra naukowe uczelni, biblioteki naukowe, jednostki organizacyjne posiadające osobowość 
prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
Dofinansowanie: Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części 
projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł. 
Okres trwania projektu: 24 albo 36 m-cy. 
Termin składania wniosków: 17 grudnia 2018 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane są 
w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. 
Jeden egzemplarz wniosku należy złożyć w Dziale Projektów Krajowych COP PW do 7 grudnia 2018 r. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_classic3  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Weronika Figurska  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 50 35, email: weronika.figurska@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. NCN ogłosiło konkurs BEETHOVEN LIFE 1 
 
Cel: Wsparcie polsko-niemieckich badań z zakresu nauk o życiu. 
Tematyka: Badania podstawowe wyłącznie w dyscyplinach z obszaru nauk o życiu określonych 
w panelach NCN. 
Wnioskodawcy: Jednostki naukowe, konsorcja naukowe, sieci naukowe i jednostki organizacyjne 
uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, centra naukowe Polskiej Akademii 
Nauk, centra naukowe uczelni, biblioteki naukowe, jednostki organizacyjne posiadające osobowość 
prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dofinansowanie: Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części 
projektu badawczego nie może być mniejsza niż 250 tys. zł. 
Okres trwania projektu: 24 albo 36 m-cy. 
Termin składania wniosków: 17 grudnia 2018 r. 

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_classic3
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Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane są 
w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. 
Jeden egzemplarz wniosku należy złożyć w Dziale Projektów Krajowych COP PW do 7 grudnia 2018 r. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_life1  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Weronika Figurska  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 50 35, email: weronika.figurska@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. NCN ogłosiło konkurs OPUS 16 
 
Cel: Realizacja projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury 
naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. 
Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej dyscyplinie naukowej określonej w panelach NCN. 
Wnioskodawcy: Jednostki naukowe, konsorcja naukowe, sieci naukowe i jednostki organizacyjne 
uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, centra naukowo-przemysłowe, 
centra naukowe Polskiej Akademii Nauk, centra naukowe uczelni, biblioteki naukowe, jednostki 
organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 
2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, osoby fizyczne, przedsiębiorcy 
prowadzący badania naukowe w innej formie niż formy określone powyżej.  
Dofinansowanie: Maksymalna wysokość finansowania nie jest określona, można wnioskować 
o dowolną, uzasadnioną kwotę. 
Okres trwania projektu: 12, 24 albo 36 m-cy. 
Termin składania wniosków: 17 grudnia 2018 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane są 
w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. 
Jeden egzemplarz wniosku należy złożyć w Dziale Projektów Krajowych COP PW do 7 grudnia 2018 r. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus16   
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Weronika Figurska  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 50 35, email: weronika.figurska@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. CPPC ogłasza nabór na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe 
na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” 
 
Cel: Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług 
publicznych. 

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_life1
https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus16
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Tematyka: 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. 
Wnioskodawcy: Instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, 
organizacje pozarządowe, JST oraz ich związki i stowarzyszenia, partnerstwa pomiędzy powyższymi 
podmiotami. 
Wnioskodawca nie może występować w roli partnera w innym złożonym do dofinansowania 
wniosku w konkursie. 
Dofinansowanie: Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 
35 mln. zł: 

 10 mln. zł przeznaczono na dofinansowanie projektów realizowanych na terenie 
1 województwa lub mniejszym; 

 10 mln. zł przeznaczono na dofinansowanie projektów realizowanych na terenie od 2 do 
6 województw; 

 15 mln. zł przeznaczono na dofinansowanie projektów realizowanych na terenie powyżej 
6 województw, w tym projektów o zasięgu ogólnopolskim. 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wartości wydatków kwalifikowalnych 
projektu. 
Okres trwania projektu: do 36 m-cy. 
Termin składania wniosków: Nabór prowadzony jest w 3 rundach konkursowych: 

1. od 30 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  
2. od 1 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r. 
3. od 1 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. 

Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy 
użyciu formularza elektronicznego, dostępnego pod adresem: https://generator.cppc.gov.pl/. 
Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym wnioski o dofinansowanie projektu 
przyjmowane są w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod 
adresem: https://popc03.cppc.gov.pl. 
W związku z ograniczoną liczbą składanych wniosków w ramach konkursu prosimy o wysłanie 
informacji o zamiarze aplikowania do Działu Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
w nieprzekraczalnym terminie na 4 tygodnie przed zakończeniem I tury konkursu. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-popc-3-1-piaty-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. Harmonogram konkursów na rok 2018 (stan na 2.10.2018) 
 
W dziale Szkolenia/Materiały zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2018 r. 

https://generator.cppc.gov.pl/
https://popc03.cppc.gov.pl/
https://www.bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Jednostki-organizacyjne-podlegle-Rektorowi/Centrum-Obslugi-Projektow/Dzial-Funduszy-Strukturalnych
https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-popc-3-1-piaty-konkurs/
https://www.cop.pw.edu.pl/Szkolenia-Materialy/Harmonogram-konkursow
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Harmonogram został przygotowany przez pracowników COP PW i zawiera informacje 
o możliwościach finansowania projektów w ramach funduszy strukturalnych, międzynarodowych 
i krajowych. Konkursy są posortowane według daty zakończenia naboru, a następnie według instytucji 
ogłaszającej konkurs. Niektóre z naborów są dopiero planowane i nie podano ich szczegółów. 
Harmonogram jest aktualizowany raz w miesiącu. 
 
Dostęp do działu Szkolenia/Materiały i harmonogramu jest możliwy jedynie z komputerów w sieci PW. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. TEAM-NET (FNP) – otwarcie naboru wniosków i aktualizacja dokumentacji 
 
Ruszył nabór wniosków do konkursu TEAM-NET Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R wraz z zaktualizowaną dokumentacją 
konkursową. Zmiany wprowadzono do następujących dokumentów: 

1. Regulamin konkursu, 
2. ZAŁ nr 01_RK TEAM-NET_ Przewodnik kwalifikowalności-działanie 4 4 POIR_TEAM NET_v2, 
3. ZAŁ. nr 04_RK TEAM-NET_ Wzór wniosku o dofinansowanie TEAM-NET_v2, 
4. ZAŁ. nr 05_RK TEAM-NET_ Wzór umowy o dofinansowanie_ bez pomocy publicznej_v2, 
5. ZAŁ. nr 05_RK TEAM-NET_ Wzór umowy o dofinansowanie_ konsorcjum_v2, 
6. ZAŁ. nr 05_RK TEAM-NET_ Wzór umowy o dofinansowanie_ Zał nr 2 do umowy_ Regulamin 

przyznawania stypendiów_v2. 
 
Do listy załączników dodano również załącznik nr 13 (ZAŁ. nr 13_RK TEAM-NET_ Zakres 

minimalny umowy konsorcjum_ TEAM-NET) 
 W ramach aktualizacji Regulaminu konkursu ujęto zmiany związane przede wszystkim 
z wprowadzaniem dodatkowego załącznika (nr 13), który określa zakres minimalny umowy 
konsorcjum. Ponadto w związku z wprowadzeniem w ramach Przewodnika kwalifikowalności 
wydatków dodatkowego fragmentu dotyczącego metodologii obliczania kosztów uproszczonych dla 
stawek jednostkowych w projektach finansowanych w ramach konkursu TEAM-NET (rozdział V) 
Regulamin konkursu został stosownie zmodyfikowany (patrz pkt. 4.5.3 i 6.1.3). Regulamin 
przyznawania stypendiów w konkursie został uzupełniony o wzór oświadczenia stypendysty. Drobne 
zmiany o charakterze redakcyjnym wprowadzono we wzorach umowy o dofinansowanie. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:  

 https://www.fnp.org.pl/team-net-rusza-nabor-wnioskow-do-konkursu/   

 https://www.cop.pw.edu.pl/Fundusze-strukturalne/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-
konkursy/TEAM-NET-PO-IR-4.4  

 
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 
 
 
 
 
 

https://www.fnp.org.pl/team-net-rusza-nabor-wnioskow-do-konkursu/
https://www.cop.pw.edu.pl/Fundusze-strukturalne/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/TEAM-NET-PO-IR-4.4
https://www.cop.pw.edu.pl/Fundusze-strukturalne/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/TEAM-NET-PO-IR-4.4
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Szkolenia 

 
1. COP PW zaprasza na szkolenie "Krajowe projekty badawcze – aktualna oferta konkursowa, 
ze szczególnym uwzględnieniem konkursów NCN: Opus 16, Preludium 16 i Sonata 14" 
 
Temat spotkania: Krajowe projekty badawcze – aktualna oferta konkursowa, ze szczególnym 
uwzględnieniem konkursów NCN: Opus 16, Preludium 16 i Sonata 14.  
Prowadzący szkolenie: pracownicy COP PW. 
Termin: 10 października 2018 r., godz. 10:00. 
Miejsce: sala 4.07, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4. 
 
Agenda:  

1. Źródła finansowania projektów krajowych. Krótkie omówienie pomiotów finansujących; 
2. Narodowe Centrum Nauki – szczegółowe omówienie konkursów Preludium 16, Opus 16 

i Sonata 14. Specyfika konkursów, najważniejsze zmiany, zasady aplikowania i procedury 
wewnętrzne; 

3. Inne konkursy w NCN (Miniatura, programy międzynarodowe); 
4. Oferta konkursowa pozostałych krajowych źródeł finansowania w IV kwartale 2018 r. 

i w I kwartale 2019 r. (NCBR i MNiSW). 
 
Termin zgłoszenia: do 20 września 2018 r.  
Zgłoszenie: imię i nazwisko, wydział i dane kontaktowe należy przesłać na adres cop@pw.edu.pl. 
Liczba miejsc ograniczona. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Bartosz Kosikowski  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 64 10, email: bartosz.kosikowski@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2018-10-17- 
2018-10-18 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

9. Forum Rozwoju Mazowsza: innowacje i 
eurofundusze dla rozwoju regionu 

2018-10-16- 
2018-10-19 

Polska Agencja Kosmiczna, Europejska 
Agencja Kosmiczna, Polska Delegacja 
do ESA 

How to write good proposals in response to 
an ESA Invitation to Tender for R&D 
activities 

mailto:cop@pw.edu.pl
http://www.forumrozwojumazowsza.eu/
http://www.forumrozwojumazowsza.eu/
https://polsa.gov.pl/wydarzenia/zapowiedzi/18-zapowiedzi/726-szkolenie-i-warsztaty-how-to-write-good-proposals-in-response-to-an-esa-invitation-to-tender-for-r-d-activities
https://polsa.gov.pl/wydarzenia/zapowiedzi/18-zapowiedzi/726-szkolenie-i-warsztaty-how-to-write-good-proposals-in-response-to-an-esa-invitation-to-tender-for-r-d-activities
https://polsa.gov.pl/wydarzenia/zapowiedzi/18-zapowiedzi/726-szkolenie-i-warsztaty-how-to-write-good-proposals-in-response-to-an-esa-invitation-to-tender-for-r-d-activities
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2018-10-16 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Energia, środowisko, materiały dla energii i 
przemysł procesowy w programie Horyzont 
2020 - dzień informacyjny 

2018-10-16 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Możliwości finansowania technologii 
kosmicznych z programu Horyzont 2020 

2018-10-16 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Szkolenie dla wnioskodawców i 
beneficjentów Programu Inteligentny 
Rozwój z realizacji zasady zrównoważonego 
rozwoju 

2018-10-12 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Szkolenie dla wnioskodawców i 
beneficjentów Programu Inteligentny 
Rozwój z realizacji zasady zrównoważonego 
rozwoju 

2018-10-11 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Zasady aplikowania o dofinansowanie oraz 
wypełniania wniosku aplikacyjnego w 
systemie MEWA 2.0 w ramach Regionalnego 
Programu Województwa Mazowieckiego 
2014-2020 

2018-10-11- 
2018-10-12 

Enteprise Europe Network Spotkanie brokerskie Nuclear Physics 
Innovation oraz warsztaty Nuclear Physics 
Research-Technology Coaction 

2018-10-12 
2018-10-10 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Szkolenie dla beneficjentów RPO WM 2014-
2020 pt. Pomoc publiczna i pomoc de 
minimis w projektach finansowanych w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020 

2018-10-10 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Bezpieczeństwo żywnościowe i 
biogospodarka w programie Horyzont 2020 - 
dzień informacyjny 

https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-energia-srodowisko-materialy-dla-energii-i-przemysl-procesowy&znewsletter=12wrze%C5%9Bnia2018
https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-energia-srodowisko-materialy-dla-energii-i-przemysl-procesowy&znewsletter=12wrze%C5%9Bnia2018
https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-energia-srodowisko-materialy-dla-energii-i-przemysl-procesowy&znewsletter=12wrze%C5%9Bnia2018
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Customer Discovery - warsztaty dla 
innowatorów z definiowania potencjalnych 
klientów i ich potrzeb 

2018-10-09 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w 
polskim przemyśle? - II konferencja 
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Programów Badawczych UE 

Obserwacji Ziemi w Horyzoncie 2020 - dzień 
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Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
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dostawy i usługi oraz zasada 
konkurencyjności w projektach 
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Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Prawo zamówień publicznych na dostawy i 
usługi oraz zasada konkurencyjności w 
projektach finansowanych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 
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