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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Nabór wniosków ERC Starting Grants 
2. Nabór w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19 na inkubację innowacji 

społecznych, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Program Wiedza Edukacja Rozwój 
 
Komunikaty  

1. Wzory dokumentów wymaganych w projektach międzynarodowych realizowanych na PW 
dostępne w witrynie SharePoint COP PW 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Nabór wniosków ERC Starting Grants 
 
Cel: Wsparcie realizacji twórczych i nowatorskich pomysłów badawczych we wszystkich dziedzinach 
nauki, szczególnie badań interdyscyplinarnych, pionierskich, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, 
przekraczających obecne granice wiedzy (frontier research) i prowadzących do ważnych odkryć 
i przełomowych wyników. 
Tematyka: Dowolna dyscyplina naukowa. 
Wnioskodawcy: początkujący naukowcy, 2-7 lat po doktoracie. 
Dofinansowanie: do 1,5 mln EUR. W wypadkach przedstawionych w Programie Pracy można otrzymać 
dodatkowe 0,5 mln EUR.  
Okres trwania projektu: do 5 lat. 
Termin składania wniosków: do 16 października 2019 r., godz. 17:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za 
pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Single Electronic Data Interchange 
Area (SEDIA). 
Do wniosku należy dołączyć skan Commitment of the host institution (wzór w dokumentacji 
konkursowej). W przypadku Politechniki Warszawskiej taki dokument podpisuje Prorektor ds. Nauki, 
natomiast uzyskaniem podpisu zajmuje się Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi 
Projektów PW. 
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu Single Electronic Data Interchange Area 
(SEDIA) i stronie European Research Council. 
 
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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2020-stg;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047825;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2020-stg;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047825;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://erc.europa.eu/node/1343
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2. Nabór w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19 na inkubację innowacji 
społecznych, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Program Wiedza Edukacja Rozwój 
 
Cel: Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych 
aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS. Celem jest inkubacja nowych, 
zalążkowych pomysłów, ich opracowanie i rozwinięcie, następnie przetestowanie, a w kolejnym kroku 
upowszechnienie, a także podjęcie działań w zakresie włączenia do praktyki tych rozwiązań, które 
podczas testu sprawdziły się najlepiej. 
Tematyka: Wsparcie procesu generowania nowych pomysłów i pracy nad ich dalszym rozwojem po 
to, by te nowo wypracowane rozwiązania pozwoliły na skuteczniejsze, bardziej wydajne, szybsze 
rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji EFS w trzech tematach:  

1. Zatrudnienie - dostarczanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze szerokorozumianego 
zatrudnienia i rynku pracy obejmujących w szczególności działania w zakresie prewencji 
i zwalczania skutków bezrobocia, godzenia życia zawodowego z osobistym, przystosowanie 
pracowników do zmian, utrzymania w zatrudnieniu osób w wieku emerytalnym, aktywne 
i zdrowe starzenie się.  

2. Kształcenie - dostarczanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze szerokorozumianego 
kształcenia obejmujących w szczególności edukację formalną i pozaformalną na każdym 
etapie życia człowieka, kształcenie ustawiczne.    

3. Włączenie społeczne - dostarczanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze 
szerokorozumianego włączenia społecznego obejmujących w szczególności integrację 
społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym/wykluczonych 
społecznie, zwalczanie ubóstwa, ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych 
i zdrowotnych.  

Wnioskodawcy:  
1. podmiot, który był zaangażowany jako Lider lub Partner w realizację projektu w ramach 

pierwszej edycji konkursu na inkubację innowacji społecznych (konkurs nr POWR.04.01.00-
IZ.00-00-001/15), lub 

2. inny niż wskazany w pkt. 1 podmiot, ale w takim przypadku wymagane jest partnerstwo 
z podmiotem, który był Liderem projektu realizowanego w ramach pierwszej edycji konkursu 
na inkubację innowacji społecznych (konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15). 

Partnerstwo/Podwykonawstwo: Partnerstwo może mieć zarówno charakter krajowy, jak 
i ponadnarodowy. W przypadku podmiotów, które nie były zaangażowane jako Lider lub Partner 
w realizację projektu w ramach pierwszej edycji konkursu na inkubację innowacji społecznych 
(konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15), partnerstwo jest obowiązkowe a jednym z partnerów 
musi być podmiot, który był Liderem projektu w ww. konkursie. 
Dofinansowanie: Alokacja na konkurs wynosi 60 mln zł. Maksymalny dopuszczalny poziom 
dofinansowania projektu 100%. 
Termin składania wniosków: od 5 sierpnia do 30 września 2019 r., godz. 15:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Podmiot będący wnioskodawcą lub partnerem w projekcie jest 
wnioskodawcą lub partnerem tylko w jednym wniosku składanym w odpowiedzi na konkurs. 
W związku z tym w przypadku chęci aplikowania prosimy o wcześniejszy kontakt z Dział Funduszy 
Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów PW. 
Szczegółowe informacje dostępne są w Portalu Fundusze Europejskie. 
 
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://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-20/
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Komunikaty 

 
1. Wzory dokumentów wymaganych w projektach międzynarodowych realizowanych na PW 
dostępne w witrynie SharePoint COP PW 
 
W witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono wzory dokumentów niezbędne 
do realizacji projektów międzynarodowych na PW, m.in. wzór noty księgowej w języku angielskim, 
deklaracji wkładu własnego, porozumienia międzywydziałowego, opis PW w języku angielskim do 
zamieszczenia we wnioskach. 

Witryna SharePoint została przygotowana przez COP PW specjalnie dla pracowników PW. 
Zawiera ona informacje i dokumenty niedostępne w publicznych źródłach, np. na stronie internetowej 
www.cop.pw.edu.pl, a które ułatwiają przygotowanie i składanie wniosków w konkursach na projekty 
badawcze oraz realizację projektów na uczelni. Znajdą w niej Państwo, m.in. korespondencję 
z instytucjami ogłaszającymi konkursy, pisma rozstrzygające wątpliwe kwestie dotyczące na przykład 
wynagrodzeń czy VAT-u, najważniejsze ustalenia dotyczące projektów finansowanych z funduszy 
strukturalnych, NCN, NCBR, Horyzontu 2020, 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. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2019-08-07 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych 

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

2019-08-08 Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie 

Drugi warsztat dot. aktualizacji Regionalnej 
Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 r.  

2019-08-09 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych 

Monitorowanie uczestników projektu oraz 
rozliczanie projektu za pomocą systemu SL2014  

https://docs.pw.edu.pl/cop/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx?RootFolder=%2Fcop%2FWzory%20dokumentw%20PW%2FDzia%C5%82%20Projekt%C3%B3w%20Mi%C4%99dzynarodowych&FolderCTID=0x012000FF1FAC676D414640A9BEFE577E60F80B&View=%7B5BE36D93%2DCCB7%2D4253%2D82D8%2D04439409F91C%7D
https://docs.pw.edu.pl/cop/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx
http://www.cop.pw.edu.pl/
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/
https://innowacyjni.mazovia.pl/aktualnosci/drugi-warsztat-dot-aktualizacji-regionalnej-strategii-innowacji-dla-mazowsza-do-2020-r.html
https://innowacyjni.mazovia.pl/aktualnosci/drugi-warsztat-dot-aktualizacji-regionalnej-strategii-innowacji-dla-mazowsza-do-2020-r.html
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/
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2019-08-09 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych 

Aspekty finansowo-księgowe w projektach EFS 
realizowanych w ramach RPO Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020  

2019-08-12 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. Zmiany w 
zasadach kwalifikowalności wydatków  

2018-08-14 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 

2019-08-22 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Warsztaty z pisania wniosków na ERC Starting 
Grant 

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://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/aspekty-finansowo-ksiegowe-w-projektach-efs-realizowanych-w-ramach-rpo-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/aspekty-finansowo-ksiegowe-w-projektach-efs-realizowanych-w-ramach-rpo-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/aspekty-finansowo-ksiegowe-w-projektach-efs-realizowanych-w-ramach-rpo-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/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-z-zasada-konkurencyjnosc-8/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/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-z-zasada-konkurencyjnosc-8/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/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-z-zasada-konkurencyjnosc-8/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/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-z-zasada-konkurencyjnosc-8/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/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-z-zasada-konkurencyjnosc-8/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/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-z-zasada-konkurencyjnosc-8/
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-2014-2020-5/
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-2014-2020-5/
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-2014-2020-5/
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-2014-2020-5/
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-2014-2020-5/
http://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-z-pisania-wnioskow-na-erc-starting-grant
http://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-z-pisania-wnioskow-na-erc-starting-grant
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

