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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Komunikaty  

1. Pierwszy konkurs NCN na polsko-chińskie projekty (SHENG 1) rozstrzygnięty 
2. Korespondencja COP PW z FNP ws. podziału wydatków kwalifikowalnych na regiony słabiej 

i lepiej rozwinięte w projektach w ramach PO IR 4.4 dostępna w witrynie SharePoint 
 
Szkolenia 

1. Warsztaty COP PW w ramach szkolenia „Finansowanie projektów badawczych ze źródeł 
krajowych (źródła finansowania, ogólne zasady aplikowania)” 

2. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Komunikaty 

 
1. Pierwszy konkurs NCN na polsko-chińskie projekty (SHENG 1) rozstrzygnięty 
 
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki pierwszej edycji polsko-chińskiego konkursu SHENG. Na 250 
złożonych wniosków 30 otrzymało dofinansowanie, w tym 2 z Politechniki Warszawskiej:  
 

 prof. dr hab. Włodzimierz Ogryczak z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych – 
Zaawansowane metody zintegrowanego wspomagania procesów decyzyjnych w planowaniu 
zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego). Jest to jednocześnie jedyny wniosek 
dofinansowany w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce;  

 prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran z Wydziału Chemicznego – Projektowanie, otrzymywanie 
i właściwości ferroelektrycznych kompozytów ceramika-polimer wykazujących przestrajalność 
dielektryczną w szerokim zakresie częstotliwości. 

 
Konkurs SHENG realizowany był we współpracy z National Natural Science Foundation of China 
(NSFC). Eksperci NCN i NSFC oceniali wnioski równolegle i niezależnie. Ostateczna lista projektów 
zakwalifikowanych do finansowania powstała po porównaniu ocen i uzgodnieniu stanowisk obu 
agencji. 
 
Wyniki konkursu dostępne są na stronie NCN. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Korespondencja COP PW z FNP ws. podziału wydatków kwalifikowalnych na regiony słabiej 
i lepiej rozwinięte w projektach w ramach PO IR 4.4 dostępna w witrynie SharePoint 
 
 
W witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono korespondencję COP PW z FNP 
w sprawie podziału wydatków kwalifikowalnych na regiony słabiej i lepiej rozwinięte w projektach 
w ramach PO IR 4.4. Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R (TEAM TECH, FIRST TEAM, 
HOMING). 

W związku ze zmianami statusu FNP w 2018 r. podpisano aneksy do umów grantowych, które 
wprowadziły m.in. konieczność stosowania systemu SL2014 do rozliczania projektów i sporządzania 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-04-26-sheng1-rozstrzygniety
https://docs.pw.edu.pl/cop/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx
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wniosków o płatność w ww. projektach. W związku z tym pojawiły się wątpliwości, czy konieczność 
podziału wydatków kwalifikowalnych w proporcji 1/16 dla regionów lepiej rozwiniętych i 15/16 dla 
regionów słabiej rozwiniętych jest uzasadniona w przypadku PW, której projekty realizowane są 
jedynie w województwie mazowieckim, czyli w regionie lepiej rozwiniętym.  

W piśmie z 17 kwietnia 2109 r. FNP potwierdziło jednak konieczność podziału kosztów na 1/16 
dla regionów lepiej rozwiniętych i 15/16 dla regionów słabiej rozwiniętych. Osoby realizujące projekty 
w ramach działania 4.4 PO IR prosimy o dołączenie tego dokumentu do dokumentacji projektowej. 
Może okazać się niezbędny podczas audytów i kontroli projektów, w przypadku konieczności złożenia 
wyjaśnień odnośnie do takiego podziału kosztów w projektach realizowanych wyłącznie na Mazowszu.  
 Witryna SharePoint została przygotowana przez COP PW specjalnie dla pracowników PW. 
Zawiera ona 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 
 
 

Szkolenia 

 
1. Warsztaty COP PW w ramach szkolenia „Finansowanie projektów badawczych ze źródeł 
krajowych (źródła finansowania, ogólne zasady aplikowania)” 
 
Temat warsztatów: Finansowanie projektów badawczych ze źródeł krajowych (źródła finansowania, 
ogólne zasady aplikowania) 
Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów PW 
 
Termin: 28 maja 2019 r., godz. 10:00–14:00 
Miejsce: sala 4.07, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4 
 
Agenda:  

1. Źródła finansowania projektów krajowych. Ogólne informacje 
2. Narodowe Centrum Nauki. Omówienie konkursów i zasad aplikowania: 

 Opus 17 i Preludium 17 – szczegółowe omówienie konkursów,  

 inne konkursy w NCN – Miniatura, programy międzynarodowe i inne  
3. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Omówienie konkursów i zasad aplikowania: 

 specyfika podmiotu, rodzaje konkursów i ogólne zasady aplikowania, 

 programy strategiczne – Gospostrateg, Techmatstrateg – zasady konkursów, 

https://docs.pw.edu.pl/cop/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx
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 programy międzynarodowe  – oferta konkursowa, 

 programy krajowe – oferta konkursowa  
4. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – programy i przedsięwzięcia Ministra  
5. Inne dostępne źródła dofinansowania 

 
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. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2019-05-15 
2019-05-16 

Narodowe Centrum Nauki Warsztaty i spotkania w ramach Dni 
Narodowego Centrum Nauki  

2019-05-16 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych 

Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie o 
dofinansowanie oraz osiąganie wskaźników i 
ryzyka z tym związanego w ramach 
Regionalnego Programu Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020  

2019-05-17 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych 

Zasady konstruowania budżetu projektu w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Regionalnego Programu Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020  

2019-05-17 Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa 

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców 
działania 2.3 PO PC z zakresu kryteriów 
merytorycznych wyboru projektów dla 
poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie 
informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł 
administracyjnych i zasobów nauki” dla 
projektów typu II: Cyfrowe udostępnienie 
zasobów nauki 

2019-05-20 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych 

Od podpisania umowy o dofinansowanie do 
zakończenia realizacji projektu 
współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu 
Województwa Mazowieckiego 

https://www.cop.pw.edu.pl/Projekt-NERW-PW/Rekrutacja-na-szkolenia/COP-PW-zaprasza-na-warsztaty-w-ramach-szkolenia-Finansowanie-projektow-badawczych-ze-zrodel-krajowych-zrodla-finansowania-ogolne-zasady-aplikowania
https://www.ncn.gov.pl/o-ncn/dni-ncn/2019/rejestracja
https://www.ncn.gov.pl/o-ncn/dni-ncn/2019/rejestracja
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-wprowadzanie-zmian-w-projekcie-i-umowie-o-dofinansowanie-oraz-osiaganiewskaznikow-i-ryzyka-z-tym-zwiazanego-w-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-wprowadzanie-zmian-w-projekcie-i-umowie-o-dofinansowanie-oraz-osiaganiewskaznikow-i-ryzyka-z-tym-zwiazanego-w-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-wprowadzanie-zmian-w-projekcie-i-umowie-o-dofinansowanie-oraz-osiaganiewskaznikow-i-ryzyka-z-tym-zwiazanego-w-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-wprowadzanie-zmian-w-projekcie-i-umowie-o-dofinansowanie-oraz-osiaganiewskaznikow-i-ryzyka-z-tym-zwiazanego-w-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-wprowadzanie-zmian-w-projekcie-i-umowie-o-dofinansowanie-oraz-osiaganiewskaznikow-i-ryzyka-z-tym-zwiazanego-w-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-zasadom-konstruowania-budzetu-projektu-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-zasadom-konstruowania-budzetu-projektu-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-zasadom-konstruowania-budzetu-projektu-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-zasadom-konstruowania-budzetu-projektu-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020/
https://cppc.gov.pl/aktualnosci/45-popc-2/1474-szkolenie-dla-wnioskodawcow%202.3
https://cppc.gov.pl/aktualnosci/45-popc-2/1474-szkolenie-dla-wnioskodawcow%202.3
https://cppc.gov.pl/aktualnosci/45-popc-2/1474-szkolenie-dla-wnioskodawcow%202.3
https://cppc.gov.pl/aktualnosci/45-popc-2/1474-szkolenie-dla-wnioskodawcow%202.3
https://cppc.gov.pl/aktualnosci/45-popc-2/1474-szkolenie-dla-wnioskodawcow%202.3
https://cppc.gov.pl/aktualnosci/45-popc-2/1474-szkolenie-dla-wnioskodawcow%202.3
https://cppc.gov.pl/aktualnosci/45-popc-2/1474-szkolenie-dla-wnioskodawcow%202.3
https://cppc.gov.pl/aktualnosci/45-popc-2/1474-szkolenie-dla-wnioskodawcow%202.3
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-od-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-do-zakonczenia-realizacji-projektu-wspolfinansowanego-ze-srodkow-efs-w-ramach-rpo-wm/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-od-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-do-zakonczenia-realizacji-projektu-wspolfinansowanego-ze-srodkow-efs-w-ramach-rpo-wm/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-od-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-do-zakonczenia-realizacji-projektu-wspolfinansowanego-ze-srodkow-efs-w-ramach-rpo-wm/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-od-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-do-zakonczenia-realizacji-projektu-wspolfinansowanego-ze-srodkow-efs-w-ramach-rpo-wm/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-od-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-do-zakonczenia-realizacji-projektu-wspolfinansowanego-ze-srodkow-efs-w-ramach-rpo-wm/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-od-podpisania-umowy-o-dofinansowanie-do-zakonczenia-realizacji-projektu-wspolfinansowanego-ze-srodkow-efs-w-ramach-rpo-wm/
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2019-05-21 Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu 
pt. „Uczelnia dostępna” na realizację działań 
mających na celu likwidację barier w dostępie 
do kształcenia na poziomie wyższym  

2019-05-24 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Warsztaty dla instytucji zapraszających 
naukowców w ramach otwartego konkursu 
MSCA IF 

2019-05-28 Centrum Projektów Europejskich Szkolenie w ramach konkursu na projekty z 
komponentem ponadnarodowym 
realizowane poza Common Framework w 
ramach Osi IV Innowacyjność i współpraca 
ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca 
ponadnarodowa PO WER 

2019-06-18 Regionalny Punkt Kontaktowy PB 
UE Centrum 

Warsztaty ERA Chairs 2019  

2019-06-19 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

TWINNING dla początkujących. Wymagania 
konkursu i zasady przygotowania wniosku 
projektowego 

 

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-konkursu-pt-uczelnia-dostepna-na-realizacje-dzialan-majacych-na/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-konkursu-pt-uczelnia-dostepna-na-realizacje-dzialan-majacych-na/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-konkursu-pt-uczelnia-dostepna-na-realizacje-dzialan-majacych-na/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-konkursu-pt-uczelnia-dostepna-na-realizacje-dzialan-majacych-na/
https://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-dla-instytucji-zapraszajacych-naukowcow-w-ramach-otwartego-konkursu-msca-if
https://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-dla-instytucji-zapraszajacych-naukowcow-w-ramach-otwartego-konkursu-msca-if
https://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-dla-instytucji-zapraszajacych-naukowcow-w-ramach-otwartego-konkursu-msca-if
https://www.cpe.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/912,szkolenie-w-ramach-konkursu-nr-powr-04-03-00-ip-07-00-002-19-28-05-2019-r
https://www.cpe.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/912,szkolenie-w-ramach-konkursu-nr-powr-04-03-00-ip-07-00-002-19-28-05-2019-r
https://www.cpe.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/912,szkolenie-w-ramach-konkursu-nr-powr-04-03-00-ip-07-00-002-19-28-05-2019-r
https://www.cpe.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/912,szkolenie-w-ramach-konkursu-nr-powr-04-03-00-ip-07-00-002-19-28-05-2019-r
https://www.cpe.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/912,szkolenie-w-ramach-konkursu-nr-powr-04-03-00-ip-07-00-002-19-28-05-2019-r
https://www.cpe.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/912,szkolenie-w-ramach-konkursu-nr-powr-04-03-00-ip-07-00-002-19-28-05-2019-r
https://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-era-chairs-2019
https://www.kpk.gov.pl/?event=szkolenie-twinning-dla-poczatkujacych-wymagania-konkursu-i-zasady-przygotowania-wniosku-projektowego&znewsletter=8maja2019
https://www.kpk.gov.pl/?event=szkolenie-twinning-dla-poczatkujacych-wymagania-konkursu-i-zasady-przygotowania-wniosku-projektowego&znewsletter=8maja2019
https://www.kpk.gov.pl/?event=szkolenie-twinning-dla-poczatkujacych-wymagania-konkursu-i-zasady-przygotowania-wniosku-projektowego&znewsletter=8maja2019

