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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. NCN ogłosił konkurs SONATA BIS 9 
2. NCN ogłosił konkurs MAESTRO 11 
3. NCN ogłosił konkurs UWERTURA 4 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. NCN ogłosił konkurs SONATA BIS 9 
 
Cel: Dofinansowanie projektów badawczych mających na celu powołanie nowych zespołów 
naukowych, kierowanych przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały 
stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. 
Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN. 
Wnioskodawcy: Uczelnia; federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; instytut 
naukowy PAN; instytut badawczy; międzynarodowy instytut naukowy (Centrum Łukasiewicz, instytuty 
działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz); Polska Akademia Umiejętności; inny podmiot 
prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; grupa podmiotów, w skład 
której wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane powyżej albo co najmniej jeden z tych 
podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca; centrum naukowo-przemysłowe; centrum Polskiej 
Akademii Nauk; biblioteka naukowa; przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego;  
jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej; osoba fizyczna; przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej 
niż określone powyżej. 
Dofinansowanie: Maksymalna wysokość finansowania nie jest określona, można wnioskować 
o dowolną, uzasadnioną kwotę. 
Okres trwania projektu: 36, 48 albo 60 m-cy.  
Termin składania wniosków: do 17 września 2019 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 września 2019 r. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis9
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2. NCN ogłosił konkurs MAESTRO 11 
 
Cel: Realizacja pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju 
nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia 
naukowe. 
Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN. 
Wnioskodawcy: Uczelnia; federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; instytut 
naukowy PAN; instytut badawczy; międzynarodowy instytut naukowy (Centrum Łukasiewicz, instytuty 
działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz); Polska Akademia Umiejętności; inny podmiot 
prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; grupa podmiotów, w skład 
której wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane powyżej albo co najmniej jeden z tych 
podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca; centrum naukowo-przemysłowe; centrum Polskiej 
Akademii Nauk; biblioteka naukowa; przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego; 
jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej; osoba fizyczna; przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej 
niż określone powyżej. 
Dofinansowanie: Maksymalna wysokość finansowania nie jest określona, można wnioskować 
o dowolną, uzasadnioną kwotę. 
Okres trwania projektu: 36, 48 albo 60 m-cy.  
Termin składania wniosków: do 17 września 2019 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 września 2019 r. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN. 
 
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 ogłosił konkurs UWERTURA 4 
 
Cel: Staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC dla osób planujących 
wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych 
(European Research Council, ERC). 
Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN. 
Wnioskodawcy: Uczelnia; federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; instytut 
naukowy PAN; instytut badawczy; międzynarodowy instytut naukowy (Centrum Łukasiewicz; instytuty 
działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz). 
Dofinansowanie: Wnioskodawca otrzyma środki finansowe na:  

 pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym, będącym 
miejscem realizacji stażu osoby wskazanej we wniosku, 

 pokrycie kosztów podróży w obie strony do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego 
miejscem realizacji stażu osoby wskazanej we wniosku. 

Okres trwania projektu: 1-6 m-cy.  
Termin składania wniosków: do 17 września 2019 r.  

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro11
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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 września 2019 r. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN. 
 
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 
 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2019-07-29 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Szkolenie w formie warsztatów i 
analiz (EFRR) – zamykanie projektów 
w praktyce (końcowe rozliczanie 
projektu, kontrola, monitorowanie 
trwałości projektu) w ramach RPO 
WM 2014-2020 

2019-08-07 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnyc 

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

2019-08-09 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Monitorowanie uczestników 
projektu oraz rozliczanie projektu za 
pomocą systemu SL2014  

2019-10-08 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Dzień z Horyzontem 2020 

2019-10-09 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Horizon 2020 for the Circular 
Economy and Transforming 
Industry - spotkanie brokerskie 

 
 

email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura4
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-formie-warsztatow-i-analiz-efrr-zamykanie-projektow-w-praktyce-koncowe-rozliczanie-projektu-kontrola-monitorowanie-trwalosci-projektu-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-4/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-formie-warsztatow-i-analiz-efrr-zamykanie-projektow-w-praktyce-koncowe-rozliczanie-projektu-kontrola-monitorowanie-trwalosci-projektu-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-4/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-formie-warsztatow-i-analiz-efrr-zamykanie-projektow-w-praktyce-koncowe-rozliczanie-projektu-kontrola-monitorowanie-trwalosci-projektu-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-4/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-formie-warsztatow-i-analiz-efrr-zamykanie-projektow-w-praktyce-koncowe-rozliczanie-projektu-kontrola-monitorowanie-trwalosci-projektu-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-4/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-formie-warsztatow-i-analiz-efrr-zamykanie-projektow-w-praktyce-koncowe-rozliczanie-projektu-kontrola-monitorowanie-trwalosci-projektu-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-4/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-formie-warsztatow-i-analiz-efrr-zamykanie-projektow-w-praktyce-koncowe-rozliczanie-projektu-kontrola-monitorowanie-trwalosci-projektu-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-4/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-pt-zasady-konstruowania-budzetu-projektu-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-pt-zasady-konstruowania-budzetu-projektu-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-pt-zasady-konstruowania-budzetu-projektu-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-pt-zasady-konstruowania-budzetu-projektu-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-pt-zasady-konstruowania-budzetu-projektu-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-pt-zasady-konstruowania-budzetu-projektu-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-pt-monitorowanie-uczestnikow-projektu-oraz-rozliczanie-projektu-za-pomoca-systemu-sl2014/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-pt-monitorowanie-uczestnikow-projektu-oraz-rozliczanie-projektu-za-pomoca-systemu-sl2014/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-pt-monitorowanie-uczestnikow-projektu-oraz-rozliczanie-projektu-za-pomoca-systemu-sl2014/
https://www.kpk.gov.pl/?p=48594&znewsletter=19czerwca2019
https://www.kpk.gov.pl/?p=48594&znewsletter=19czerwca2019
https://www.kpk.gov.pl/?p=48594&znewsletter=19czerwca2019
https://www.kpk.gov.pl/?p=48594&znewsletter=19czerwca2019

