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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Fundacja Nauki Polskiej ogłosiła konkurs START 2019 
2. MNiSW - Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - Dziedzictwo narodowe 
3. MNiSW - Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - Uniwersalia 2.1  
4. MNiSW - Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - Uniwersalia 2.2 

 
Komunikaty 

1. EURAXESS - granty i stypendia październik 2018 
2. Nowa wersja instrukcji wniosku o dofinansowanie i użytkownika SOWA 
3. Tymczasowe zawieszenie aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej 

 
Szkolenia 

1. COP PW zaprasza na szkolenie „Planowanie ścieżki rozwoju kariery” 
2. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Fundacja Nauki Polskiej ogłosiła konkurs START 2019 
 
Cel: Wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego 
przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej. 
Tematyka: Wszystkie dziedziny nauki. Prace B+R (badawczo-rozwojowe), prace twórcze podjęte 
w celu zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również 
w celu znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy. Obejmują badania podstawowe, stosowane 
i prace rozwojowe. 
Wnioskodawcy: Wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy: 

 są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R w Polsce w podmiocie, 
którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac 
rozwojowych; 

 mogą wykazać się udokumentowanym dorobkiem naukowym;  

 w roku składania wniosku kończą nie więcej niż 30 lat (osoby urodzone w 1988 r. lub później). 
Dofinansowanie: W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. FNP przyzna 
ok. 100 rocznych stypendiów. 
Okres trwania projektu: 12 m-cy. 
Termin składania wniosków: 31 października 2018 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek składany jest on-line poprzez stronę internetową FNP 
https://wnioski.fnp.org.pl oraz w wersji papierowej podpisanej przez Prorektora ds. Nauki (bez 
publikacji – publikacje tylko w wersji elektronicznej). Termin składania wniosków w wersji papierowej 
w Dziale Projektów Krajowych do 24 października 2018 r. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
https://www.fnp.org.pl/oferta/start/  
 
 

https://wnioski.fnp.org.pl/
https://www.fnp.org.pl/oferta/start/
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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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. MNiSW - Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - Dziedzictwo narodowe 
 
Cel: Opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, 
służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej. 
Tematyka: Obszary priorytetowe: 

1. Społeczeństwo i kultura Polski średniowiecznej do końca XV w.; 
2. Kształtowanie się nowoczesnego społeczeństwa na ziemiach polskich od czasów 

stanisławowskich; 
3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych; 
4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów. 

Wnioskodawcy: Jednostki naukowe, biblioteki naukowe niewchodzące w skład jednostek naukowych, 
podmioty działające na rzecz nauki, uczelnie. 
Dofinansowanie: projekty nowe: 500 tys. zł – 1,8 mln zł,  

     projekty kontynuowane: 300 tys. zł – 1,8 mln zł. 
Okres trwania projektu: projekty nowe: 5 lat, projekty kontynuowane: 3-5 lat. 
Termin składania wniosków: 31 października 2018 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek należy złożyć w postaci elektronicznej za 
pośrednictwem systemu OSF. Wniosek wydrukowany z systemu OSF, podpisany przez kierownika 
projektu oraz osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy należy przesłać w 
1 egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 
1/3, z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – moduł Dziedzictwo 
narodowe” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
https://www.gov.pl/nauka/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-module-dziedzictwo-
narodowe-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki  
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. MNiSW - Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - Uniwersalia 2.1 
 
Cel: Finansowanie przekładów na języki kongresowe najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, 
obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do 
międzynarodowego obiegu naukowego. 
Tematyka: Projekty powinny spełniać następujące kryteria: 

1. obejmować przekład i publikację monografii wydanych pierwotnie w języku polskim; 
2. dotyczyć prac z zakresu nauk humanistycznych; 

http://www.osf.opi.org.pl/
https://www.gov.pl/nauka/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-module-dziedzictwo-narodowe-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki
https://www.gov.pl/nauka/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-module-dziedzictwo-narodowe-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki
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3. charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych; 
4. warunkiem przyjęcia projektu do konkursu jest przedstawienie przez wnioskodawcę listu 

intencyjnego od wydawnictwa zagranicznego o wysokiej randze międzynarodowej. 
Wnioskodawcy: Jednostki naukowe, biblioteki naukowe niewchodzące w skład jednostek naukowych, 
podmioty działające na rzecz nauki, uczelnie. 
Dofinansowanie: Wysokość finansowania jest ustalana indywidualnie dla każdego projektu na 
podstawie przedstawionego przez wnioskodawcę szczegółowego kosztorysu i kalkulacji wydawniczej 
załączonych do wniosku. 
Okres trwania projektu: do 60 m-cy. 
Termin składania wniosków: 31 października 2018 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek należy złożyć w postaci elektronicznej za 
pośrednictwem systemu OSF. Wniosek wydrukowany z systemu OSF, podpisany przez kierownika 
projektu oraz osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy należy przesłać 
w 1 egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, 
ul. Wspólna 1/3, z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – moduł 
Uniwersalia 2.1” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
https://www.gov.pl/nauka/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-module-uniwersalia-21-
narodowego-programu-rozwoju-humanistyki  
 
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. MNiSW - Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - Uniwersalia 2.2 
 
Cel: Finansowanie oryginalnych projektów badawczych realizowanych w Polsce, obejmujących 
naukowe wydania krytyczne (przekłady na język polski wraz z naukowym opracowaniem edytorskim, 
w tym filologicznym, bibliograficznym, historycznym, interpretacyjnym, etc.) najważniejszych dzieł 
należących do kultury światowej w celu włączenia ich w obieg polskiej humanistyki naukowej. 
Tematyka: Projekty powinny spełniać co najmniej jedno z następujących kryteriów: 

1. obejmować pierwszy polski przekład z języka oryginału wraz z gruntownym naukowym 
opracowaniem tekstu, jego historii, dotychczasowej recepcji oraz analizę treści, 
a w szczególności rozbudowany aparat krytyczny będący wynikiem oryginalnego projektu 
badawczego; 

2. obejmować pierwszą w Polsce publikację manuskryptów napisanych pierwotnie w języku 
obcym, zawierającą pierwszy polski przekład z języka oryginału wraz z gruntownym naukowym 
opracowaniem tekstu, jego historii oraz analizę treści, a w szczególności rozbudowany aparat 
krytyczny będący wynikiem oryginalnego projektu badawczego; 

3. obejmować nowe przekłady z języka oryginału wraz z gruntownym naukowym opracowaniem 
tekstu, jego historii oraz analizę treści, a w szczególności rozbudowany aparat krytyczny 
będący wynikiem oryginalnego projektu badawczego. 

Wnioskodawcy: Jednostki naukowe, biblioteki naukowe niewchodzące w skład jednostek naukowych, 
podmioty działające na rzecz nauki, uczelnie.  
Dofinansowanie: do 1,8 mln zł.  

http://www.osf.opi.org.pl/
https://www.gov.pl/nauka/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-module-uniwersalia-21-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki
https://www.gov.pl/nauka/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-module-uniwersalia-21-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki
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Okres trwania projektu: do 60 m-cy. 
Termin składania wniosków: 31 października 2018 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek należy złożyć w postaci elektronicznej za 
pośrednictwem systemu OSF. Wniosek wydrukowany z systemu OSF, podpisany przez kierownika 
projektu oraz osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy należy przesłać 
w 1 egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, 
ul. Wspólna 1/3, z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – moduł 
Uniwersalia 2.2” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
https://www.gov.pl/nauka/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-module-uniwersalia-22-
narodowego-programu-rozwoju-humanistyki   
 
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 
 
 

Komunikaty 

 
1. EURAXESS - granty i stypendia październik 2018 
 
Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym 
etapie kariery naukowej (październik 2018 r.). 
 
Więcej informacji na stronie: 
https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Nowa wersja instrukcji wniosku o dofinansowanie i użytkownika SOWA 
 
Z dniem 27 września 2018 r. została udostępniona nowa wersja Systemu Obsługi Wniosków 
Aplikacyjnych (SOWA). Poniżej wymienione zostały wybrane zmiany: 

1. Udostępniono nowe kanały komunikacji z działem wsparcia technicznego. Od teraz możliwe 
jest prowadzenie rozmów czat oraz audio za pośrednictwem łącza internetowego z poziomu 
systemu. Dostęp do nowych kanałów komunikacji dostępny jest w dolnym menu systemu. 

2. Usunięto z formularza wniosku o dofinansowanie projektu sekcji Ryzyka. Zmiana dotyczy 
nowych projektów. W projektach już realizowanych, w których opis ryzyka był wymagany, 
sekcja pozostanie aktywna. W dolnym menu systemu dostępny jest nowy wzór wniosku 
o dofinansowanie. 

3. We wniosku o dofinansowanie projektu, w sekcji Edycji wskaźników wprowadzono 
mechanizm zabezpieczający przed wpisywaniem ręcznie wskaźników dostępnych w liście 
wyboru. W przypadku ręcznego wpisania wskaźnika, który jest dostępny na liście wyboru, 
system zakwalifikuje dany wskaźnik jako kluczowy (tzn. jakby został wybrany z listy). 

4. Wprowadzono pomniejsze usprawnienia w działaniu systemu. 
 

http://www.osf.opi.org.pl/
https://www.gov.pl/nauka/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-module-uniwersalia-22-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki
https://www.gov.pl/nauka/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-module-uniwersalia-22-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki
https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty


  

 

5 

 2018-10-10 
 
 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020:  
https://www.sowa.efs.gov.pl/Sowa.Web/Zalaczniki/Pobierz-Zalacznik/a09d4776-38c2-e811-850e-
ac162d709613  
 
Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów: 
https://www.sowa.efs.gov.pl/Sowa.Web/Zalaczniki/Pobierz-Zalacznik/24e18299-1ec2-e811-850e-
ac162d709613  
 
Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu Obsługi 
Wniosków Aplikacyjnych dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: 
https://www.sowa.efs.gov.pl/Sowa.Web/Zalaczniki/Pobierz-Zalacznik/3cb21aeb-1ec2-e811-850e-
ac162d709613  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
https://www.sowa.efs.gov.pl/Pomoc  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Elżbieta Śmietanka 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 59 26, email: elzbieta.smietanka@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Tymczasowe zawieszenie aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej 
 
Tymczasowemu zawieszeniu ulega proces aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury 
Badawczej prowadzony na podstawie komunikatów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
12 kwietnia 2018 r. o otwartym naborze wniosków o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie 
strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej oraz 
o okresowym przeglądzie przedsięwzięć w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej wpisanych 
na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej. Wspomniany proces zostanie wznowiony 
w IV kwartale 2018 r. po wejściu w życie rozporządzenia, o którym mowa w art. 402 pkt. 5 ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669). 

Planowany termin ogłoszenia naboru nowych wniosków i kwestionariuszy ewaluacyjnych to 
początek listopada. Przewidywany termin ogłoszenia wyników procesu aktualizacji Polskiej Mapy 
Infrastruktury Badawczej to I kwartał 2019 r. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
https://www.gov.pl/nauka/komunikat-w-sprawie-aktualizacji-polskiej-mapy-drogowej-
infrastruktury-badawczej  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Elżbieta Śmietanka 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 59 26, email: elzbieta.smietanka@pw.edu.pl 
 
 

https://www.sowa.efs.gov.pl/Sowa.Web/Zalaczniki/Pobierz-Zalacznik/a09d4776-38c2-e811-850e-ac162d709613
https://www.sowa.efs.gov.pl/Sowa.Web/Zalaczniki/Pobierz-Zalacznik/a09d4776-38c2-e811-850e-ac162d709613
https://www.sowa.efs.gov.pl/Sowa.Web/Zalaczniki/Pobierz-Zalacznik/24e18299-1ec2-e811-850e-ac162d709613
https://www.sowa.efs.gov.pl/Sowa.Web/Zalaczniki/Pobierz-Zalacznik/24e18299-1ec2-e811-850e-ac162d709613
https://www.sowa.efs.gov.pl/Sowa.Web/Zalaczniki/Pobierz-Zalacznik/3cb21aeb-1ec2-e811-850e-ac162d709613
https://www.sowa.efs.gov.pl/Sowa.Web/Zalaczniki/Pobierz-Zalacznik/3cb21aeb-1ec2-e811-850e-ac162d709613
https://www.sowa.efs.gov.pl/Pomoc
https://www.gov.pl/nauka/komunikat-w-sprawie-aktualizacji-polskiej-mapy-drogowej-infrastruktury-badawczej
https://www.gov.pl/nauka/komunikat-w-sprawie-aktualizacji-polskiej-mapy-drogowej-infrastruktury-badawczej
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Szkolenia 

 
1. COP PW zaprasza na szkolenie „Planowanie ścieżki rozwoju kariery” 
 
Temat spotkania: Planowanie ścieżki rozwoju kariery – instrumenty krajowe i zagraniczne, w tym 
program Horyzont 2020.  
Prowadzący szkolenie: pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego Centrum Programów 
Badawczych UE. 
Termin: 29 października 2018 r., godz. 9:15–12:00. 
Miejsce: sala 4.05, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4. 
 
Agenda:  

1. Tworzenie optymalnego środowiska w instytucji do aplikowania o prestiżowe granty 
badawcze – dobre praktyki 

2. Elementy harmonijnego rozwoju ścieżki kariery naukowej 
3. Instrumenty, w tym programy krajowe i międzynarodowe, w tym Program Horyzont 2020: 

 Granty ERC 

 Działania Marii Skłodowskiej-Curie 
4. Portal Mobilnych Naukowców – EURAXCESS 

 
Zgłoszenie: formularz rejestracyjny dostępny jest pod linkiem: 
http://bob.strony.uw.edu.pl/spotkanie-informacyjne-planowanie-sciezki-rozwoju-kariery-naukowej-
instrumenty-krajowe-i-zagraniczne-w-tym-program-horyzont-2020-29-pazdziernika-2018/ 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Aleksander Molenda 
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 82, email: aleksander.molenda@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2018-10-24 Centrum Projektów Europejskich Pomoc publiczna w projektach realizowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 

2018-10-23 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych 

Ewidencja księgowa w kontekście rozliczania 
projektów finansowanych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

2018-10-22 Interreg Europa Enabling the digital transformation. Regional 
business support ecosystems - webinarium  

2018-10-19 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych 

Aktualne nabory na rok 2018 i zasady 
wypełniania wniosku o dofinansowanie 

http://bob.strony.uw.edu.pl/spotkanie-informacyjne-planowanie-sciezki-rozwoju-kariery-naukowej-instrumenty-krajowe-i-zagraniczne-w-tym-program-horyzont-2020-29-pazdziernika-2018/
http://bob.strony.uw.edu.pl/spotkanie-informacyjne-planowanie-sciezki-rozwoju-kariery-naukowej-instrumenty-krajowe-i-zagraniczne-w-tym-program-horyzont-2020-29-pazdziernika-2018/
https://www.cpe.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/798,szkolenie-pomoc-publiczna-w-projektach-realizowanych-w-perspektywie-finansowej-2014-2020
https://www.cpe.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/798,szkolenie-pomoc-publiczna-w-projektach-realizowanych-w-perspektywie-finansowej-2014-2020
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-ewidencja-ksiegowa-w-kontekscie-rozliczania-projektow-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-2/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-ewidencja-ksiegowa-w-kontekscie-rozliczania-projektow-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-2/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-ewidencja-ksiegowa-w-kontekscie-rozliczania-projektow-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-2/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-ewidencja-ksiegowa-w-kontekscie-rozliczania-projektow-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-2/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/interreg-europa-zaprasza-wez-udzial-w-interaktywnym-webinarium/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/interreg-europa-zaprasza-wez-udzial-w-interaktywnym-webinarium/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-omowieniu-aktualnych-naborow-na-rok-2018-i-zasad-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie-projektu-w-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-2021/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-omowieniu-aktualnych-naborow-na-rok-2018-i-zasad-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie-projektu-w-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-2021/
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 2018-10-10 
 
 

projektu w ramach Regionalnego Programu 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

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  

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  

2018-10-10 Poznański Park Naukowo-
Technologiczny 

Customer Discovery - warsztaty dla 
innowatorów z definiowania potencjalnych 
klientów i ich potrzeb 

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-omowieniu-aktualnych-naborow-na-rok-2018-i-zasad-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie-projektu-w-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-2021/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-omowieniu-aktualnych-naborow-na-rok-2018-i-zasad-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie-projektu-w-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-2021/
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://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
https://www.kpk.gov.pl/?event=16-pazdziernika-2018-warszawa-mozliwosci-finansowania-technologii-kosmicznych-z-programu-horyzont-2020&znewsletter=26wrze%C5%9Bnia2018
https://www.kpk.gov.pl/?event=16-pazdziernika-2018-warszawa-mozliwosci-finansowania-technologii-kosmicznych-z-programu-horyzont-2020&znewsletter=26wrze%C5%9Bnia2018
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/wpisz-tytul-szkolenia-lub-konferencji-3-6/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/wpisz-tytul-szkolenia-lub-konferencji-3-6/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/wpisz-tytul-szkolenia-lub-konferencji-3-6/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/wpisz-tytul-szkolenia-lub-konferencji-3-6/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/wpisz-tytul-szkolenia-lub-konferencji-3-6/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/wpisz-tytul-szkolenia-lub-konferencji-3-6/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-zasadom-aplikowania-o-dofinansowanie-oraz-wypelniania-wniosku-aplikacyjnego-w-systemie-mewa-20-w-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-zasadom-aplikowania-o-dofinansowanie-oraz-wypelniania-wniosku-aplikacyjnego-w-systemie-mewa-20-w-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-zasadom-aplikowania-o-dofinansowanie-oraz-wypelniania-wniosku-aplikacyjnego-w-systemie-mewa-20-w-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-zasadom-aplikowania-o-dofinansowanie-oraz-wypelniania-wniosku-aplikacyjnego-w-systemie-mewa-20-w-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.kpk.gov.pl/?event=spotkanie-brokerskie-nuclear-physics-innovation-oraz-warsztaty-nuclear-physics-research-technology-coaction&znewsletter=26wrze%C5%9Bnia2018
https://www.kpk.gov.pl/?event=spotkanie-brokerskie-nuclear-physics-innovation-oraz-warsztaty-nuclear-physics-research-technology-coaction&znewsletter=26wrze%C5%9Bnia2018
https://www.kpk.gov.pl/?event=spotkanie-brokerskie-nuclear-physics-innovation-oraz-warsztaty-nuclear-physics-research-technology-coaction&znewsletter=26wrze%C5%9Bnia2018
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-specjalistyczne-pt-pomoc-publiczna-i-pomoc-de-minimis-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-specjalistyczne-pt-pomoc-publiczna-i-pomoc-de-minimis-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-specjalistyczne-pt-pomoc-publiczna-i-pomoc-de-minimis-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-specjalistyczne-pt-pomoc-publiczna-i-pomoc-de-minimis-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-specjalistyczne-pt-pomoc-publiczna-i-pomoc-de-minimis-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-bezpieczenstwo-zywnosciowe-i-biogospodarka-w-programie-horyzont-2020&znewsletter=12wrze%C5%9Bnia2018
https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-bezpieczenstwo-zywnosciowe-i-biogospodarka-w-programie-horyzont-2020&znewsletter=12wrze%C5%9Bnia2018
https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-bezpieczenstwo-zywnosciowe-i-biogospodarka-w-programie-horyzont-2020&znewsletter=12wrze%C5%9Bnia2018
https://www.cziitt.pw.edu.pl/customer-discovery-warsztaty-poznanskiego-parku-naukowo-technologicznego/
https://www.cziitt.pw.edu.pl/customer-discovery-warsztaty-poznanskiego-parku-naukowo-technologicznego/
https://www.cziitt.pw.edu.pl/customer-discovery-warsztaty-poznanskiego-parku-naukowo-technologicznego/

