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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Projekt pozakonkursowy o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki” w ramach 
POWER 2014-2020 

2. Nabór w ramach programu MNiSW „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane” 
 
Szkolenia 

1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Projekt pozakonkursowy o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki” w ramach 
POWER 2014-2020 
 
Cel: Prowadzenie zajęć z wybitnie zdolnymi studentami, wykorzystując opracowany model tutoringu. 
Tematyka: Dowolna dyscyplina naukowa. W ramach wdrożenia modelu tutoringu zadaniem 
nauczycieli akademickich będzie: 

1. prowadzenie zajęć z wykorzystaniem modelu tutoringu oraz przygotowanie materiałów 
dydaktycznych na potrzeby zajęć w formie tutoringu podczas pełnego cyklu kształcenia 
w ramach studiów I stopnia lub pierwszych 7 semestrów jednolitych studiów magisterskich (3-
3,5 roku); dopuszcza się możliwość realizacji części zajęć z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość (np. e-learning); 

2. udział w ewaluacji wdrażania modelu tutoringu i ewaluacji projektu. 
Wnioskodawcy: Uczelnia publiczna lub niepubliczna. 
Dofinansowanie: Koszty bezpośrednie - koszty związane z dofinansowaniem wynagrodzeń 
nauczycieli akademickich za przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody tutoringu 
(przeprowadzonych w ramach normalnego toku studiów) w trakcie trwania projektu – maksymalna 
kwota dofinansowania za 1 godzinę zajęć (45 minut) wynosi 100,00 zł dla jednego nauczyciela 
akademickiego). Koszty pośrednie nie mogą łącznie przekroczyć 3% rzeczywiście poniesionych 
kosztów bezpośrednich. 
Wysokość środków finansowych przyznanych na wydatki kwalifikowane w projekcie wynosi 100%. 
Wartość alokacji środków finansowych przewidzianej na dofinansowanie przeprowadzenia zajęć 
w formie tutoringu w okresie do 35 miesięcy wynosi 42 910 000,00 zł (lata 2019-2022). 
Okres trwania projektu: do 35 m-cy, nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r. Po zakończeniu realizacji 
projektu należy przynajmniej do 31 grudnia 2023 r. kontynuować zajęcia metodą tutoringu. 
Termin składania wniosków: do 16 września 2019 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek podpisany przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania uczelni należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego za pomocą: 

1. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (adres skrytki ePUAP MNISW: 
/MNISW/SkrytkaESP) – przy czym uwierzytelnienie tożsamości składającego ofertę powinno 
być dokonane przy użyciu tzw. profilu zaufanego albo bezpiecznego podpisu elektronicznego 
weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; 

2. e-nośnika (nośnika elektronicznego) – przy czym uwierzytelnienie tożsamości składającego 
ofertę powinno być dokonane wyłącznie przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego 
weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Nośnik należy przesłać 



  

 

2 

 2019-08-21 
 
 

pocztą na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 
Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Mistrzowie dydaktyki – wdrożenie modelu tutoringu”). 

 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSW. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Elżbieta Śmietanka 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 59 26, email: elzbieta.smietanka@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Nabór w ramach programu MNiSW „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane” 
 
Cel: Wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych 
obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanych ze środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowanych we współpracy 
z partnerami zagranicznymi, w tym w projektach obejmujących badania realizowane na wielkich 
urządzeniach badawczych zlokalizowanych poza granicami kraju, w ramach programów badawczych 
Unii Europejskiej oraz innych międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć 
badawczych. 
Tematyka: Wszystkie dziedziny nauk. 
Wnioskodawcy: Uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, 
międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową 
w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę. 
Warunkiem udziału podmiotów w programie jest umowa potwierdzająca udział wnioskodawcy 
w projekcie, zawarta z organizacją międzynarodową lub podmiotem zagranicznym. 
Dofinansowanie: do 90% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez wnioskodawcę na realizację 
projektu ze środków krajowych. 
Okres trwania projektu: do 6 lat z możliwością przedłużenia o 2 lata.  
Termin składania wniosków: Nabór prowadzony w trybie ciągłym. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem 
elektronicznego systemu ZSUN/OSF. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSW. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Aleksander Molenda 
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 82, email: aleksander.molenda@pw.edu.pl 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gov.pl/web/nauka/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wdrozenie-modelu-tutoringu-do-praktyki-uczelnianej-w-ramach-projektu-mistrzowie-dydaktyki2
https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
http://www.bip.nauka.gov.pl/projekty-miedzynarodowe-wspolfinansowane/
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Szkolenia 

 
1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2019-08-22 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Warsztaty z pisania wniosków na ERC 
Starting Grant  

2019-08-26 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Rozliczania projektów unijnych 
realizowanych w ramach Osi priorytetowej 
10. – Edukacja dla rozwoju regionu – RPO 
WM 2014-2020, z wykorzystaniem systemu 
SL2014 

2019-08-27 Eurostars Webinarium dot. 12. konkursu Eurostars-2  

2019-08-27 Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu 
Ścieżka dla Mazowsza 

2019-08-28 Regionalny Punkt Kontaktowy 
Centrum Programów Badawczych 
UE 

Zostań Ekspertem Komisji Europejskiej  

2019-08-28 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

EFS – Analiza umowy o dofinansowanie 
projektu oraz rozliczanie projektu w 
systemie SL2014 – RPO WM 2014-2020 

2019-09-06 Konsorcjum projektu ETNA2020 Webinarium na temat poszukiwania 
partnerów do projektów  

2019-09-06 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Spotkanie informacyjne dla 
zainteresowanych składaniem wniosku o 
dofinansowanie na realizację projektu w 
konkursie na inkubację innowacji 
społecznych 

2019-09-26 NUCL-EU 2020 Webinarium poświęcone ochronie danych 
osobowych i aspektom etycznym w 
projektach Programu Euratom i Horyzont 
2020 

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 

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.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/rozliczania-projektow-unijnych-realizowanych-w-ramach-osi-priorytetowej-10-edukacja-dla-rozwoju-regionu-rpo-wm-2014-2020-z-wykorzystaniem-systemu-sl2014/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/rozliczania-projektow-unijnych-realizowanych-w-ramach-osi-priorytetowej-10-edukacja-dla-rozwoju-regionu-rpo-wm-2014-2020-z-wykorzystaniem-systemu-sl2014/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/rozliczania-projektow-unijnych-realizowanych-w-ramach-osi-priorytetowej-10-edukacja-dla-rozwoju-regionu-rpo-wm-2014-2020-z-wykorzystaniem-systemu-sl2014/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/rozliczania-projektow-unijnych-realizowanych-w-ramach-osi-priorytetowej-10-edukacja-dla-rozwoju-regionu-rpo-wm-2014-2020-z-wykorzystaniem-systemu-sl2014/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/rozliczania-projektow-unijnych-realizowanych-w-ramach-osi-priorytetowej-10-edukacja-dla-rozwoju-regionu-rpo-wm-2014-2020-z-wykorzystaniem-systemu-sl2014/
https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=30327&L=0%23a6_u1%23a54_u2%23a54_u2%23a69_u1_p4&tx_news_pi1%5Bnews%5D=57267&cHash=154158666362e12192d3e08cc9a2061d
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/sciezka-dla-mazowsza/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-konkursu-sciezka-dla-mazowsza-57631/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/sciezka-dla-mazowsza/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-konkursu-sciezka-dla-mazowsza-57631/
http://rpk-centrum.uw.edu.pl/2019/07/30/zostan-ekspertem-ke-2019/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/efs-analiza-umowy-o-dofinansowanie-projektu-oraz-rozliczanie-projektu-w-systemie-sl2014-rpo-wm-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/efs-analiza-umowy-o-dofinansowanie-projektu-oraz-rozliczanie-projektu-w-systemie-sl2014-rpo-wm-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/efs-analiza-umowy-o-dofinansowanie-projektu-oraz-rozliczanie-projektu-w-systemie-sl2014-rpo-wm-2014-2020/
https://www.kpk.gov.pl/?event=webinarium-na-temat-poszukiwania-partnerow-do-projektow&znewsletter=14sierpnia2019
https://www.kpk.gov.pl/?event=webinarium-na-temat-poszukiwania-partnerow-do-projektow&znewsletter=14sierpnia2019
http://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/spotkanie-informacyjne/
http://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/spotkanie-informacyjne/
http://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/spotkanie-informacyjne/
http://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/spotkanie-informacyjne/
http://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/spotkanie-informacyjne/
http://www.nucleu2020.eu/index.php/event/webinar-on-gdpr-in-horizon-2020/
http://www.nucleu2020.eu/index.php/event/webinar-on-gdpr-in-horizon-2020/
http://www.nucleu2020.eu/index.php/event/webinar-on-gdpr-in-horizon-2020/
http://www.nucleu2020.eu/index.php/event/webinar-on-gdpr-in-horizon-2020/
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
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2019-10-16 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Raportowanie i audyt w projektach 
Horyzont 2020 

2019-11-13- 
2019-11-14 

Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Międzynarodowy Dzień Informacyjny i 
spotkania brokerskie w obszarze Przestrzeń 
kosmiczna 

 
email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 

http://www.kpk.gov.pl/?event=raportowanie-i-audyt-w-projektach-horyzont-2020
http://www.kpk.gov.pl/?event=raportowanie-i-audyt-w-projektach-horyzont-2020
http://www.kpk.gov.pl/?event=miedzynarodowy-dzien-informacyjny-i-spotkania-brokerskie-w-obszarze-przestrzen-kosmiczna-13-14-listopada-2019-warszawa
http://www.kpk.gov.pl/?event=miedzynarodowy-dzien-informacyjny-i-spotkania-brokerskie-w-obszarze-przestrzen-kosmiczna-13-14-listopada-2019-warszawa
http://www.kpk.gov.pl/?event=miedzynarodowy-dzien-informacyjny-i-spotkania-brokerskie-w-obszarze-przestrzen-kosmiczna-13-14-listopada-2019-warszawa
https://www.cop.pw.edu.pl/rss
https://www.cop.pw.edu.pl/rss

