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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Trwa nabór wniosków na granty wewnętrzne dla pracowników PW, wspierające złożenie 
wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) 

2. NCBR ogłosiło nabór wniosków w ramach inicjatywy M-ERA.NET 2 - 2019 
 
Komunikaty 

1. Harmonogram konkursów na rok 2019 (stan na 2.04.2019) 
2. Zaproszenie do rejestracji w bazie partnerów funduszy EOG i funduszy norweskich 

 
Szkolenia 

1. Warsztaty COP PW w ramach szkolenia w zakresie własności intelektualnej do badań 
w projektach ze źródeł zewnętrznych  

2. Warsztaty COP PW w ramach szkolenia „Zasady rozliczania projektów finansowanych 
z funduszy strukturalnych” 

3. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Trwa nabór wniosków na granty wewnętrzne dla pracowników PW, wspierające złożenie wniosku 
w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) 
 
Cel: Wsparcie działań ułatwiających przygotowanie wniosku o grant ERC przez pracowników PW. 
Tematyka: Zgodna z planowanym wnioskiem o grant ERC.  
Wnioskodawcy: Pracownicy naukowi PW. 
Dofinansowanie: maks. 15 tys. zł. Środki mogą być wykorzystane na dofinansowanie działań, 
mających na celu przygotowanie wniosku o grant ERC, a w szczególności na:  
1. wyjazd do zagranicznego ośrodka w celu nawiązania współpracy lub skonsultowania wniosku, 
2. prace przygotowawcze potrzebne do opracowania wniosku, 
3. publikacje wyników badań w renomowanym wydawnictwie lub czasopiśmie, 
4. przygotowanie opinii wniosku przez eksperta, tłumaczenie i konsultację językową wniosku, 
5. wynagrodzenie dla kierownika grantu. 

Termin składania wniosków: do 30 kwietnia 2019 r.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej) 
należy złożyć w Centrum Obsługi Projektów PW (Edyta Czerwonka, tel. 22 234 14 80, email: 
edyta.czerwonka@pw.edu.pl). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach COP PW i BIP PW.  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Edyta Czerwonka  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 80, email: edyta.czerwonka@pw.edu.pl 
 
 

https://www.cop.pw.edu.pl/Projekty-miedzynarodowe/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/Granty-wewnetrzne-PW-wspierajace-zlozenie-wniosku-w-konkursie-ERC
https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Decyzje-Rektora/2019/Decyzja-Rektora-nr-37-2019-z-dnia-5-03-2019
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2. NCBR ogłosiło nabór wniosków w ramach inicjatywy M-ERA.NET 2 - 2019 
 
Cel: Wsparcie międzynarodowych badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii 
materiałowych. 
Tematyka: Technologie materiałowe: 

1. Modeling for materials engineering and processing, 
2. Innovative surfaces, coatings and interfaces, 
3. High performance composites, 
4. Functional materials, 
5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications, 
6. Materials for additive manufacturing. 

Wnioskodawcy: Międzynarodowe konsorcja składające się z co najmniej 3 podmiotów z 2 różnych 
krajów uczestniczących w programie (Austria, Belgia, Bułgaria, Brazylia, Cypr, Czechy, Estonia, Francja, 
Hiszpania, Izrael, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Republika Południowej Afryki, 
Rumunia, Rosja, Słowacja, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Węgry, Włochy), w tym z co najmniej 1 państwa 
członkowskiego UE lub kraju stowarzyszonego z programem Horyzont 2020. 
Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych z NCBR mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz 
grupy podmiotów, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi 
przedsiębiorcami. 
Okres trwania projektu: do 36 m-cy. 
Dofinansowanie: Kwota przeznaczona przez NCBR na dofinansowanie udziału polskich podmiotów 
w tym konkursie wynosi 1 mln euro. 
Termin składania wniosków: do 18 czerwca 2018 r. (wnioski wstępne).  
Data zamknięcia wniosków pełnych – IV kwartał 2019 r.  
Data naboru wniosków krajowych – I kwartał 2020 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez 
system elektroniczny dostępny na stronie: https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2019.   
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach NCBR i programu M-ERA.NET.  
 
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: 
Adam Gorzelańczyk  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 81, email: adam.gorzelanczyk@pw.edu.pl  
 
 
 
 
 

https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2019
https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=6&L=0%253FcHash%3D26&tx_news_pi1%5Bnews%5D=55139&cHash=42e45d8ee946be4074b93896d9c52cb5
https://m-era.net/
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Komunikaty 

 
1. Harmonogram konkursów na rok 2019 (stan na 2.04.2019) 
 
Na stronie internetowej COP PW, w zakładce Szkolenia/Materiały, a także w witrynie SharePoint 
Centrum zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2019 r. 

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. 
 Harmonogram na stronie internetowej jest dostępny jedynie z komputerów w sieci PW. 
Dostęp do niego można mieć także z każdego komputera poprzez witrynę SharePoint, którą COP PW 
przygotowało specjalnie dla pracowników PW. Zawiera ona przede wszystkim informacje i dokumenty 
niedostępne w publicznych źródłach, np. na stronie internetowej ww.cop.pw.edu.pl, a ułatwiające 
przygotowanie i składanie wniosków w konkursach na projekty badawcze oraz realizację projektów 
na uczelni. Znajdą w niej Państwo, m.in. pisma z instytucji ogłaszających konkursy rozstrzygające 
wątpliwe kwestie związane na przykład z wynagrodzeniami czy VAT-em, najważniejsze ustalenia 
dotyczące programów PO WER, PO IR, NCN lub korespondencję z MJWPU dotyczącą działania 1.2 RPO, 
wzory umów konsorcjum przygotowane przez COP. Informacje i dokumenty przeznaczone są do 
użytku wewnętrznego.  
 Dostęp do witryny mają wszyscy pracownicy PW, którzy korzystają z domeny @pw.edu.pl. Przy 
logowaniu należy wpisać dane takie jak do służbowego komputera (adres mailowy @pw.edu.pl i hasło 
do komputera). 
 O wszystkich aktualizacjach witryny będziemy informować Państwa na bieżąco. 
 
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. Zaproszenie do rejestracji w bazie partnerów funduszy EOG i funduszy norweskich 
 
Na stronie Research Council of Norway (RCN) dostępna jest wyszukiwarka dla instytucji chcących 
wziąć udział w programach badawczych w ramach III edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy Norweskich 
i EOG). Wyszukiwarka ma pomóc w nawiązywaniu współpracy pomiędzy potencjalnymi partnerami 
z krajów beneficjentów i krajów darczyńców w projektach badawczych.  
Zachęcamy do zarejestrowania się na stronie RCN.  
 
Szczegółowe informacje na stronie NCBR. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Marta Siewiera 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 71 99, email: marta.siewiera@pw.edu.pl 

https://docs.pw.edu.pl/cop/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx
https://www.cop.pw.edu.pl/Szkolenia-Materialy/Harmonogram-konkursow
https://docs.pw.edu.pl/cop/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx
https://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Partner_Search_Database_for_EEA_and_Norway_Grants/1254034516104?lang=no
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zaproszenie-do-rejestracji-w-bazie-partnerow-funduszy-eog-i-funduszy-norweskich-54999/


  

 

4 

 2019-04-03 
 
 

Szkolenia 

 
1. Warsztaty COP PW w ramach szkolenia w zakresie własności intelektualnej do badań 
w projektach ze źródeł zewnętrznych 
 
Temat warsztatów: Szkolenie w zakresie własności intelektualnej do badań w projektach ze źródeł 
zewnętrznych.  
Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów i Centrum Zarządzania Innowacjami 
i Transferem Technologii PW. 
 
Termin: 4 kwietnia 2019 r., godz. 12:00–14:30. 
Miejsce: sala 4.01, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4. 
 
Agenda: 

1. Zarządzanie prawami własności intelektualnej oraz przemysłowej w Politechnice 
Warszawskiej 

2. Regulacje konkursowe (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój i Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Mazowieckiego) 

 
Zgłoszenie: formularz rejestracyjny dostępny na stronie COP PW. 
 
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. Warsztaty COP PW w ramach szkolenia „Zasady rozliczania projektów finansowanych z funduszy 
strukturalnych” 
 
Temat warsztatów: Zasady rozliczania projektów finansowanych z funduszy strukturalnych 
Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów PW. 
 
Termin: 16 kwietnia 2019 r., godz. 11:00–15:00. 
Miejsce: sala 4.07, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4. 
 
Agenda:  

1. Wytyczne w zakresie rozliczania projektów finansowanych z funduszy strukturalnych 

2. Umowy cywilno-prawne oraz regulacje wewnętrzne PW w zakresie rozliczania projektów 
finansowanych z funduszy strukturalnych 

3. Uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach finansowanych z funduszy 
strukturalnych oraz Centralny system teleinformatyczny SL2014 

 
Zgłoszenie: formularz rejestracyjny dostępny na stronie COP PW. 
 
 
 

https://www.cop.pw.edu.pl/Projekt-NERW-PW/Rekrutacja-na-szkolenia/COP-PW-zaprasza-na-warsztaty-w-ramach-szkolenia-w-zakresie-wlasnosci-intelektualnej-do-badan-w-projektach-ze-zrodel-zewnetrznych
https://www.cop.pw.edu.pl/Projekt-NERW-PW/Rekrutacja-na-szkolenia/COP-PW-zaprasza-na-warsztaty-w-ramach-szkolenia-Zasady-rozliczania-projektow-finansowanych-z-funduszy-strukturalnych
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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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2019-04-03- 
2019-04-04 

Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Warsztaty z zakresu tematyki Customer Discovery 
oraz Interpreting the Customer z elementami UX  

2019-04-04 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Dzień z Horyzontem 2020 – dzień informacyjny  

2019-04-08 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Ochrona danych osobowych w kontekście 
uczestników projektu współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
rozliczanie projektu za pomocą SL2014 w ramach 
RPO WM 2014-2020 

2019-04-10 Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju 

PO WER dla kompetencji. Jak wspierać szkolnictwo 
wyższe? 

2019-04-25 Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju  

Spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonych 
konkursów „szybkiej ścieżki” w poddziałaniu 1.1.1 
„Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa” 

2019-05-10 
2019-05-12 

Ministerstwo Inwestycji i 
Rozwoju,  Polska Agencja 
Rozwoju 
Przedsiębiorczości  

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 

 

https://www.kpk.gov.pl/?event=dwudniowe-warsztaty-z-zakresu-tematyki-customer-discovery-oraz-interpreting-the-customer-z-elementami-ux-2&znewsletter=20marca2019
https://www.kpk.gov.pl/?event=dwudniowe-warsztaty-z-zakresu-tematyki-customer-discovery-oraz-interpreting-the-customer-z-elementami-ux-2&znewsletter=20marca2019
https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-z-horyzontem-2020
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/ochrona-danych-osobowych-w-kontekscie-uczestnikow-projektu-wspolfinansowanego-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-rozliczanie-projektu-za-pomoca-sl2014-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/ochrona-danych-osobowych-w-kontekscie-uczestnikow-projektu-wspolfinansowanego-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-rozliczanie-projektu-za-pomoca-sl2014-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/ochrona-danych-osobowych-w-kontekscie-uczestnikow-projektu-wspolfinansowanego-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-rozliczanie-projektu-za-pomoca-sl2014-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/ochrona-danych-osobowych-w-kontekscie-uczestnikow-projektu-wspolfinansowanego-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-rozliczanie-projektu-za-pomoca-sl2014-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/ochrona-danych-osobowych-w-kontekscie-uczestnikow-projektu-wspolfinansowanego-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-rozliczanie-projektu-za-pomoca-sl2014-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/serdecznie-zapraszamy-na-konferencje-pt-po-wer-dla-kompetencji-jak-wspierac-szkolnictwo-wyzsze-55/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/serdecznie-zapraszamy-na-konferencje-pt-po-wer-dla-kompetencji-jak-wspierac-szkolnictwo-wyzsze-55/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ogloszonych-konkursow-szybkiej-sciezki-w-poddzialaniu-111-bada/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ogloszonych-konkursow-szybkiej-sciezki-w-poddzialaniu-111-bada/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ogloszonych-konkursow-szybkiej-sciezki-w-poddzialaniu-111-bada/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ogloszonych-konkursow-szybkiej-sciezki-w-poddzialaniu-111-bada/
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/56150:dni-otwarte-funduszy-europejskich-2019

