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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. NCBR ogłosiło II konkurs w ramach programu ERA-MIN 2 
2. NCN wraz z siecią QuantERA zapraszają do udziału w 2. konkursie na międzynarodowe 

projekty badawcze w obszarze technologii kwantowych 
 
Komunikaty 

1. Zmiana siedziby Narodowego Centrum Nauki od 1 grudnia 2018 r. 
2. Wypłata transz dofinansowania w ramach PO WER 
3. Nabór na ekspertów FNP 
4. Warsztaty Interreg Europa 
5. Nowa publikacja w programie Interreg Europa Środkowa 
6. Komunikat Rady NCBR z posiedzenia w dniu 24 października 2018 r. 

 
Szkolenia 

1. COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia „Dostępne źródła finansowania, zasady 
aplikowania i realizacji dla projektów edukacyjnych uczelni (PO WER)” 

2. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. NCBR ogłosiło II konkurs w ramach programu ERA-MIN 2 
 
Cel: Wsparcie międzynarodowych badań obejmujących zagadnienia z zakresu surowców mineralnych. 
Tematyka: Raw materials for sustainable development and the circular economy: 

 Supply of raw materials from exploration and mining, 

 Design, 

 Processing, Production and Remanufacturing, 

 Recycling and Re-use of End-of-Life Products. 
Wnioskodawcy: Międzynarodowe konsorcja składające się z co najmniej 3 niezależnych, 
uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie partnerów pochodzących z co najmniej 2 państw 
biorących udział w konkursie.  
Uprawnionym podmiotem są duże, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, organizacje 
badawcze i/lub stowarzyszenia oraz konsorcja naukowe. 
Maksymalna liczba partnerów w konsorcjum nie jest ograniczona, ale wielkość konsorcjum powinna 
odpowiadać poziomowi i złożoności projektu. 
Dofinansowanie: Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach NCBR przeznaczyło 
600 tys. euro.  
Okres trwania projektu: 12–36 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2019 r., godz. 17:00.  
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych – IV kwartał 2019 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek składa koordynator projektu w imieniu wszystkich 
partnerów międzynarodowego konsorcjum za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie: 
http://www.submission-era-min.eu/. 
 

http://www.submission-era-min.eu/
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Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:  

 NCBR: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-
aktualnosci/news/uruchomienie-2-konkursu-era-min-2-53075/  

 programu ERA-MIN 2: https://www.era-min.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  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. NCN wraz z siecią QuantERA zapraszają do udziału w 2. konkursie na międzynarodowe projekty 
badawcze w obszarze technologii kwantowych 
 
Cel: Wsparcie międzynarodowych projektów badawczych w obszarze technologii kwantowych. 
Tematyka:  

 Quantum communication, 

 Quantum simulation, 

 Quantum computation, 

 Quantum information sciences, 

 Quantum metrology sensing and imaging. 
Wnioskodawcy: Międzynarodowe konsorcja złożone z co najmniej 3 grup badawczych pochodzących 
z przynajmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, 
Czechy, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Izrael, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy). 
Dofinansowanie: Budżet konkursu to ok. 20 mln euro.  
Okres trwania projektu: 24–36 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 18 lutego 2019 r., godz. 17:00.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Koordynator międzynarodowego konsorcjum opracowuje 
wniosek (zgodnie ze wzorami, tzw. QuantERA short and full proposal) na podstawie części 
otrzymanych od poszczególnych partnerów i składa go drogą elektroniczną przez system ESS, który 
zostanie uruchomiony w drugiej połowie grudnia 2018 r. 

Na etapie full proposal (18 lutego 2019 r.) polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować 
projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:  

 NCN: https://www.ncn.gov.pl/quantera/co-funded-call-2019  

 sieci QuantERA: https://www.quantera.eu/  
 

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/uruchomienie-2-konkursu-era-min-2-53075/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/uruchomienie-2-konkursu-era-min-2-53075/
https://www.era-min.eu/
https://www.ncn.gov.pl/quantera/co-funded-call-2019
https://www.quantera.eu/
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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 
 
 

Komunikaty 

 
1. Zmiana siedziby Narodowego Centrum Nauki od 1 grudnia 2018 r. 
 
Z dniem 1 grudnia 2018 r. zmienił się adres siedziby Narodowego Centrum Nauki. Nowy adres: 
Narodowe Centrum Nauki, ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków. Pozostałe dane NCN, jak NIP, 
REGON, adres ESP, oraz numery telefonów i adresy mailowe pozostały bez zmian.  

W związku z tym korespondencję, której planowany termin dostarczenia przypada po 
30 listopada 2018 r., należy kierować na nowy adres Centrum. 

Posiedzenia Zespołów Ekspertów zaplanowane w grudniu br. będą się odbywać jeszcze 
w poprzedniej siedzibie NCN, przy ul. Królewskiej 57 w Krakowie.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Wypłata transz dofinansowania w ramach PO WER 
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zamieściło komunikat, że w związku z oczekiwaniem na 
uruchomienie rezerw celowych Instytucja Pośrednicząca dla III osi PO WER informuje o braku 
możliwości dokonywania bieżących wypłat transz dofinansowania zatwierdzonych do wypłaty 
w ramach zweryfikowanych wniosków o płatność. 
 Możliwe są sytuacje, w których beneficjenci w najbliższych dniach otrzymają środki jedynie 
w części z budżetu środków europejskich lub dotacji celowej. Wypłaty środków będą realizowane 
w zależności od kwoty transz oraz dostępności środków, w tym może dojść do sytuacji wypłaty transz 
w dwóch terminach, tj. części w 2018 oraz części w 2019 roku. Biorąc pod uwagę powyższe, Instytucja 
Pośrednicząca zwraca się z prośbą o precyzyjne szacowanie wysokości transz, o które beneficjent 
planuje zawnioskować w danym roku. Podkreślenia wymaga fakt, że na podstawienie przedkładanych 
harmonogramów płatności określane jest zaangażowanie środków do wypłaty w wyniku weryfikacji 
wniosków o płatność. 
 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapewnia, że podjęte zostały wszystkie możliwe działania 
w celu przyspieszenia momentu przywrócenia dostępności środków w ramach III osi Priorytetowej 
PO WER. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-11-23-zmiana-siedziby-ncn
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-dotyczaca-wyplat-transz-dofinansowania-53193/
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3. Nabór na ekspertów FNP 
 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza kolejne rundy naboru kandydatów na ekspertów, którzy będą 
wspierać ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach Działania 4.4 Zwiększenie potencjału 
kadrowego sektora B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.  

Nabór kandydatów na ekspertów ma charakter ciągły. Czwarta runda naboru kandydatów 
rozpoczęła się 14 listopada i potrwa do 20 listopada 2018 r. do godz. 12:00. Piąta rozpoczęła się 
22 listopada i zakończy 28 listopada 2018 r., o godz. 10:00. 

Eksperci powinni reprezentować środowisko naukowe lub gospodarcze oraz posiadać wiedzę, 
kompetencje i doświadczenie, a także wymagane uprawnienia w wybranej przez siebie dziedzinie 
objętej PO IR. Aby złożyć wniosek o umieszczenie w bazie kandydatów, należy: 

1. zarejestrować się w systemie elektronicznym udostępnionym przez FNP na 
stronie https://wnioski.fnp.org.pl, 

2. wypełnić elektronicznie formularz wniosku o umieszczenie w wykazie – program „FNP EXPERT 
DATABASE”, 

3. załączyć do elektronicznego formularza wniosku oświadczenie kandydata na eksperta. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie FNP. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. Warsztaty Interreg Europa 
 
Tematyczne platformy działające w programie Interreg Europa organizują warsztaty zagraniczne:  

 Sustainable mobility, 21 listopada 2018 r., Manchester; 
 Sustainable management of natural heritage, 22-23 listopada 2018 r., Bukareszt; 
 Enhancing rural innovation capacity and performance, 5 grudnia 2018 r., Hamburg. 

 
Prezentacje i materiały ze spotkań można znaleźć na stronie Interreg Europa.  
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
5. Nowa publikacja w programie Interreg Europa Środkowa 
 
Wiedeński Instytut Międzynarodowych Studiów Ekonomicznych (WIIW) opracował studium „Socio-
economic challenges, potentials and impacts of transnational cooperation in central Europe”. 
Dokument dotyczy wyzwań i potencjału dla współpracy transnarodowej na obszarze Europy 
Środkowej. Może stanowić dobrą podstawę do przygotowania programów Interreg na lata 2021–
2027.  

https://www.fnp.org.pl/nabor-ekspertow-fnp-runda-czwarta/
https://www.fnp.org.pl/nabor-ekspertek-i-ekspertow-fnp-runda-piata/
https://wnioski.fnp.org.pl/
https://www.fnp.org.pl/
https://www.interregeurope.eu/policylearningmanchester/
https://www.interregeurope.eu/policylearningbucharest/
https://www.interregeurope.eu/policylearninghamburg/
https://www.interregeurope.eu/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/events/ImpactStudy.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/events/ImpactStudy.html
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Dostępne są trzy warianty opracowania :  

 dokument końcowy (Full Study),  
 streszczenie (Summary for Stakeholders),  
 podsumowanie wniosków (Summary for Policy Makers). 

 
Zachęcamy również do obejrzenia wystąpienia Luki Ferraresego – kierownika Wspólnego 

Sekretariatu Interreg Europa Środkowa na sesji "Why #cooperationiscentral at the heart of Europe", 
zarejestrowanego 9 października 2018 r., podczas Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów 
w Brukseli. 
 
Więcej publikacji można znaleźć w na stronie Interreg Central Europe. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
6. Komunikat Rady NCBR z posiedzenia w dniu 24 października 2018 r. 
 
Na posiedzeniu w dniu 24 października 2018 r. Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podjęła 
uchwały opiniujące: 

 skorygowane Sprawozdanie z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju za 2017 rok; 
 zaktualizowany Plan działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rok 2018; 
 zakres i warunki kontynuacji następujących programów sektorowych: GameINN, INNOCHEM, 

InnoNeuroPharm, INNOLOT, INNOMED, INNOMOTO, INNOTEXTILE, INNOSTAL, INNOSBZ, 
INNOTABOR, IUSER, PBSE, WoodINN i INNOship (przed październikowym posiedzeniem, 
w trybie obiegowym, Rada przyjęła stanowisko w sprawie programu Innowacyjny Recykling); 

 umowę wykonawczą dotyczącą realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR oraz 
województwa śląskiego polegającego na wsparciu badań przemysłowych, prac rozwojowych i 
prac wdrożeniowych w obszarze technologii poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji 
skutków zanieczyszczeń dla zdrowia. 

Ponadto Rada: 
 wskazała swojego przedstawiciela do Komitetu Sterującego Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR 

z województwem śląskim; 
 podjęła dyskusję nad aktualizacją założeń programowych Programu LIDER; 
 określiła, na podstawie zapisów znowelizowanej procedury dotyczącej przygotowania 

projektu programu strategicznego, dalszy tryb prac nad przygotowaniem projektu programu 
strategicznego INFOSTRATEG. 

 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
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 
 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/events/Final-Report-181018-full.pdf
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/events/Executive-Summary-181018-full.pdf
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/events/Policy-Brief-181018-full.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uHLoQ5llGHQ
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/newsletter/Newsletter-November-Publications.html?fbclid=IwAR0dN0Zrf_0uGrkTwHQpG3T8_wdsW9dk1Th2BTnEAsah3de8MpjDWe7J0po
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/komunikat-rady-ncbr-z-posiedzenia-24-pazdziernika-2018-r-53159/


  

 

6 

 2018-11-28 
 
 

Szkolenia 

 
1. COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia „Dostępne źródła finansowania, zasady 
aplikowania i realizacji dla projektów edukacyjnych uczelni (PO WER)” 
 
Temat spotkania: Dostępne źródła finansowania, zasady aplikowania i realizacji dla projektów 
edukacyjnych uczelni (PO WER). 
Prowadzący szkolenie: pracownicy Centrum Obsługi Projektów PW. 
Termin: 13 grudnia 2018 r., godz. 13:00–15:30. 
Miejsce: sala 4.02, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4. 
 
Agenda:  

1. Projekty edukacyjne uczelni w ramach konkursów PO WER koordynowanych przez NCBR 
2. Projekty edukacyjne uczelni w ramach konkursów PO WER koordynowanych przez MNiSW 

 
Zgłoszenie: formularz rejestracyjny dostępny na stronie: https://www.cop.pw.edu.pl/Projekt-NERW-
PW/Rekrutacja-na-szkolenia/COP-PW-zaprasza-na-warsztaty-w-ramach-szkolenia-Dostepne-zrodla-
finansowania-zasady-aplikowania-i-realizacji-dla-projektow-edukacyjnych-uczelni-PO-WER  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
dr Halina Bukowiecka 
Sekcja Informacji Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 57 71, email: halina.bukowiecka@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2018-12-12 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo 
skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć 
projekt H2020 - warsztaty 

2018-12-12 Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu 
Kurs na MOOC 

2018-12-12 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Szkolenie w Warszawie dla wnioskodawców 
i beneficjentów Programu Inteligentny 
Rozwój z realizacji zasady zrównoważonego 
rozwoju 

2018-12-12 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Nabory 2019 – Jak przygotować się do 
aplikowania o środki w konkursach 
planowanych do ogłoszenia w 2019r. w 
ramach Osi Priorytetowej IX i X – RPO WM 
2014-2020 

https://www.cop.pw.edu.pl/Projekt-NERW-PW/Rekrutacja-na-szkolenia/COP-PW-zaprasza-na-warsztaty-w-ramach-szkolenia-Dostepne-zrodla-finansowania-zasady-aplikowania-i-realizacji-dla-projektow-edukacyjnych-uczelni-PO-WER
https://www.cop.pw.edu.pl/Projekt-NERW-PW/Rekrutacja-na-szkolenia/COP-PW-zaprasza-na-warsztaty-w-ramach-szkolenia-Dostepne-zrodla-finansowania-zasady-aplikowania-i-realizacji-dla-projektow-edukacyjnych-uczelni-PO-WER
https://www.cop.pw.edu.pl/Projekt-NERW-PW/Rekrutacja-na-szkolenia/COP-PW-zaprasza-na-warsztaty-w-ramach-szkolenia-Dostepne-zrodla-finansowania-zasady-aplikowania-i-realizacji-dla-projektow-edukacyjnych-uczelni-PO-WER
https://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-19&znewsletter=14listopada2018
https://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-19&znewsletter=14listopada2018
https://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-19&znewsletter=14listopada2018
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-konkursu-kurs-na-mooc-53131/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-konkursu-kurs-na-mooc-53131/
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/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-nabory-2019-jak-przygotowac-sie%CC%A8-do-aplikowania-o-srodki-w-konkursach-planowanych-do-ogloszenia-w-2019r-w-ramach-osi-priorytetowej-ix-i-x-rpo-wm-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-nabory-2019-jak-przygotowac-sie%CC%A8-do-aplikowania-o-srodki-w-konkursach-planowanych-do-ogloszenia-w-2019r-w-ramach-osi-priorytetowej-ix-i-x-rpo-wm-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-nabory-2019-jak-przygotowac-sie%CC%A8-do-aplikowania-o-srodki-w-konkursach-planowanych-do-ogloszenia-w-2019r-w-ramach-osi-priorytetowej-ix-i-x-rpo-wm-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-nabory-2019-jak-przygotowac-sie%CC%A8-do-aplikowania-o-srodki-w-konkursach-planowanych-do-ogloszenia-w-2019r-w-ramach-osi-priorytetowej-ix-i-x-rpo-wm-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-nabory-2019-jak-przygotowac-sie%CC%A8-do-aplikowania-o-srodki-w-konkursach-planowanych-do-ogloszenia-w-2019r-w-ramach-osi-priorytetowej-ix-i-x-rpo-wm-2014-2020/
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2018-12-11 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Dzień informacyjny w obszarze „Nauka z 
udziałem społeczeństwa i dla 
społeczeństwa” 

2018-12-10 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Warsztaty z wypełniania wniosku o płatność 
w projektach B+R oraz procedura kontroli w 
projektach w ramach RPO WM 2014-2020 

2018-12-07 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Kwalifikowalność wydatków na etapie 
przygotowania projektu ramach 
Regionalnego Programu Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 oraz system 
MEWA 2.0 

2018-12-06 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Aplikowanie o środki w konkursach 
planowanych do ogłoszenia w 2019 r. w 
ramach priorytetu IX i X Regionalnego 
Programu Województwa Mazowieckiego  

2018-12-05 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Wypełnianie wniosku o płatność w 
projektach badawczo-rozwojowych oraz 
procedury kontroli w projektach 
Regionalnego Programu Województwa 
Mazowieckiego 

2018-12-04 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Analiza umowy o dofinansowanie 
(aktualizacja) oraz omówienie systemu 
SL2014 

2018-12-03 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Monitorowanie postępu rzeczowego i 
ochrony danych osobowych w 
realizowanych projektach wraz z systemem 
SL2014 w ramach Regionalnego Programu 
Województwa Mazowieckiego 

2018-12-03 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie 
o dofinansowanie oraz osiąganie 
wskaźników i ryzyka z tym związane w 
ramach RPO WM 2014-2020. Zamówienia 
publiczne realizowane zgodnie z zasadą 
konkurencyjności 

2018-12-03 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Szkolenie w Warszawie dla wnioskodawców 
i beneficjentów Programu Inteligentny 
Rozwój z realizacji zasady zrównoważonego 
rozwoju 

2018-12-03 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Biznes plan w projektach finansowanych w 
ramach Regionalnego Programu 

https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-w-obszarze-nauka-z-udzialem-spoleczenstwa-i-dla-spoleczenstwa&znewsletter=14listopada2018
https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-w-obszarze-nauka-z-udzialem-spoleczenstwa-i-dla-spoleczenstwa&znewsletter=14listopada2018
https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-w-obszarze-nauka-z-udzialem-spoleczenstwa-i-dla-spoleczenstwa&znewsletter=14listopada2018
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/warsztaty-z-wypelniania-wniosku-o-platnosc-w-projektach-br-oraz-procedura-kontroli-w-projektach-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/warsztaty-z-wypelniania-wniosku-o-platnosc-w-projektach-br-oraz-procedura-kontroli-w-projektach-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/warsztaty-z-wypelniania-wniosku-o-platnosc-w-projektach-br-oraz-procedura-kontroli-w-projektach-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-kwalifikowalnosci-wydatkow-na-etapie-przygotowania-projektu-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-oraz-systemu-mewa-20/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-kwalifikowalnosci-wydatkow-na-etapie-przygotowania-projektu-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-oraz-systemu-mewa-20/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-kwalifikowalnosci-wydatkow-na-etapie-przygotowania-projektu-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-oraz-systemu-mewa-20/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-kwalifikowalnosci-wydatkow-na-etapie-przygotowania-projektu-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-oraz-systemu-mewa-20/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-kwalifikowalnosci-wydatkow-na-etapie-przygotowania-projektu-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-oraz-systemu-mewa-20/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-przygotowania-sie-do-aplikowania-o-srodki-w-konkursach-planowanych-do-ogloszenia-w-2019r-w-ramach-osi-priorytetowej-ix-i-x-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-przygotowania-sie-do-aplikowania-o-srodki-w-konkursach-planowanych-do-ogloszenia-w-2019r-w-ramach-osi-priorytetowej-ix-i-x-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-przygotowania-sie-do-aplikowania-o-srodki-w-konkursach-planowanych-do-ogloszenia-w-2019r-w-ramach-osi-priorytetowej-ix-i-x-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-przygotowania-sie-do-aplikowania-o-srodki-w-konkursach-planowanych-do-ogloszenia-w-2019r-w-ramach-osi-priorytetowej-ix-i-x-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-wypelnianiu-wniosku-o-platnosc-w-projektach-br-oraz-procedurom-kontroli-w-projektach-w-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-wypelnianiu-wniosku-o-platnosc-w-projektach-br-oraz-procedurom-kontroli-w-projektach-w-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-wypelnianiu-wniosku-o-platnosc-w-projektach-br-oraz-procedurom-kontroli-w-projektach-w-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-wypelnianiu-wniosku-o-platnosc-w-projektach-br-oraz-procedurom-kontroli-w-projektach-w-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-wypelnianiu-wniosku-o-platnosc-w-projektach-br-oraz-procedurom-kontroli-w-projektach-w-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-dotyczace-analizy-umowy-o-dofinansowanie-aktualizacja-oraz-omowienia-systemu-sl2014/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-dotyczace-analizy-umowy-o-dofinansowanie-aktualizacja-oraz-omowienia-systemu-sl2014/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-dotyczace-analizy-umowy-o-dofinansowanie-aktualizacja-oraz-omowienia-systemu-sl2014/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-dotyczace-monitorowania-postepu-rzeczowego-i-ochrony-danych-osobowych-w-realizowanych-projektach-wraz-z-systemem-sl2014-w-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-dotyczace-monitorowania-postepu-rzeczowego-i-ochrony-danych-osobowych-w-realizowanych-projektach-wraz-z-systemem-sl2014-w-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-dotyczace-monitorowania-postepu-rzeczowego-i-ochrony-danych-osobowych-w-realizowanych-projektach-wraz-z-systemem-sl2014-w-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-dotyczace-monitorowania-postepu-rzeczowego-i-ochrony-danych-osobowych-w-realizowanych-projektach-wraz-z-systemem-sl2014-w-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-dotyczace-monitorowania-postepu-rzeczowego-i-ochrony-danych-osobowych-w-realizowanych-projektach-wraz-z-systemem-sl2014-w-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-warszawie-pt-wprowadzanie-zmian-w-projekcie-i-umowie-o-dofinansowanie-oraz-osiaganie-wskaznikow-i-ryzyka-z-tym-zwiazane-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-zamowienia-publiczne-realizowane-zgodnie/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-warszawie-pt-wprowadzanie-zmian-w-projekcie-i-umowie-o-dofinansowanie-oraz-osiaganie-wskaznikow-i-ryzyka-z-tym-zwiazane-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-zamowienia-publiczne-realizowane-zgodnie/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-warszawie-pt-wprowadzanie-zmian-w-projekcie-i-umowie-o-dofinansowanie-oraz-osiaganie-wskaznikow-i-ryzyka-z-tym-zwiazane-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-zamowienia-publiczne-realizowane-zgodnie/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-warszawie-pt-wprowadzanie-zmian-w-projekcie-i-umowie-o-dofinansowanie-oraz-osiaganie-wskaznikow-i-ryzyka-z-tym-zwiazane-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-zamowienia-publiczne-realizowane-zgodnie/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-warszawie-pt-wprowadzanie-zmian-w-projekcie-i-umowie-o-dofinansowanie-oraz-osiaganie-wskaznikow-i-ryzyka-z-tym-zwiazane-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-zamowienia-publiczne-realizowane-zgodnie/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-warszawie-pt-wprowadzanie-zmian-w-projekcie-i-umowie-o-dofinansowanie-oraz-osiaganie-wskaznikow-i-ryzyka-z-tym-zwiazane-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-zamowienia-publiczne-realizowane-zgodnie/
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/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-warszawie-biznes-plan-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-warszawie-biznes-plan-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
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Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020  

2018-12-03 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w 
projektach finansowanych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

2018-11-29 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie 
o dofinansowanie oraz osiąganie 
wskaźników 

 
 

 

 

https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-warszawie-biznes-plan-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-warszawie-biznes-plan-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-warszawie-pomoc-publiczna-i-pomoc-de-minimis-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-warszawie-pomoc-publiczna-i-pomoc-de-minimis-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-warszawie-pomoc-publiczna-i-pomoc-de-minimis-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-warszawie-pomoc-publiczna-i-pomoc-de-minimis-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-wprowadzania-zmian-w-projekcie-i-umowie-o-dofinansowanie-oraz-osiaganiu-wskaznikow/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-wprowadzania-zmian-w-projekcie-i-umowie-o-dofinansowanie-oraz-osiaganiu-wskaznikow/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-wprowadzania-zmian-w-projekcie-i-umowie-o-dofinansowanie-oraz-osiaganiu-wskaznikow/

