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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Nabór wniosków w konkursie Twinning w ramach programu Horyzont 2020 
2. Nabór wniosków w konkursie ERA Chairs w ramach programu Horyzont 2020 
3. NCBR ogłosiło konkurs nr 10/2019- Runda 2 na wykonanie i finansowanie projektów 

w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa 
państwa 

4. Nabór wniosków w konkursie Przyszłe i powstające technologie (Future and Emerging 
Technologies) FET Proactive w ramach programu Horyzont 2020 

 
Komunikaty 

1. Harmonogram konkursów na rok 2019 (stan na 3.09.2019) 
2. Wydłużenie terminu składania wniosków w konkursie GRIEG 
3. Aktualizacja „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020” 

4. EURAXESS - granty i stypendia wrzesień 2019 r. 
 
Szkolenia 

1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Nabór wniosków w konkursie Twinning w ramach programu Horyzont 2020 
 
Cel: Wzmocnienie określonego obszaru badań w danej instytucji i jej doskonałości naukowej poprzez 
współpracę z wiodącymi jednostkami badawczymi z zagranicy. 
Tematyka: Dowolna dyscyplina naukowa.  
Wnioskodawcy: Konsorcjum minimum 3 jednostek badawczych: 

 jednej z kraju o niższym stopniu rozwoju doskonałości w badaniach naukowych, w tym z Polski; 

 dwóch zagranicznych, wiodących instytucji badawczych, o międzynarodowej reputacji. 
Dofinansowanie: do 900 tys. euro. Dofinansowane działania mają charakter wspierający 
i koordynujący, nie obejmują prowadzenia badań. Kwalifikowalne koszty materiałów i aparatury do 
10% wartości projektu. 
Okres trwania projektu: do 36 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 14 listopada 2019 r., godz. 17:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za 
pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego w portalu Funding & tender opportunities. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są w portalu Funding & tender opportunities. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Edyta Struzik  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 89, email: edyta.struzik@pw.edu.pl 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/widespread-05-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048019;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/widespread-05-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048019;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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2. Nabór wniosków w konkursie ERA Chairs w ramach programu Horyzont 2020 
 
Cel: Wsparcie uniwersytetów i instytucji badawczych w zatrudnieniu wysokiej klasy specjalistów, 
których działania pozwolą osiągnąć trwałą doskonałość naukową. Stanowisko w ramach ERA Chairs 
powinien objąć wybitny badacz w danej dziedzinie. Zadaniem utworzonego przez niego zespołu 
będzie pomoc goszczącej instytucji badawczej znacząco poprawić rezultaty badawcze i być bardziej 
skuteczną w pozyskiwaniu finansowania. 
Tematyka: Dowolna dyscyplina naukowa.  
Wnioskodawcy: Uczelnie, instytuty badawcze, które chcą utworzyć katedrę badawczą i wzmocnić 
swoją pozycję międzynarodową. 
Dofinansowanie: do 2,5 mln euro. Dofinansowane działania mają charakter wspierający 
i koordynujący, nie obejmują prowadzenia badań. Kwalifikowalne koszty materiałów i aparatury do 
10% wartości projektu. 
Okres trwania projektu: do 72 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 14 listopada 2019 r., godz. 17:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za 
pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego w portalu Funding & tender opportunities. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są w portalu Funding & tender opportunities. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Edyta Struzik  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 89, email: edyta.struzik@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. NCBR ogłosiło konkurs nr 10/2019- Runda 2 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie 
badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa 
 
Cel: Pozyskanie przełomowych, innowacyjnych rozwiązań na potrzeby bezpieczeństwa i obronności 
państwa w obszarach technologicznych wskazanych w programie. 
Tematyka: Badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie: 

1. Inteligentny system wspomagania decyzji oparty na algorytmicznej analizie obrazu 
w działaniach służb wymiaru sprawiedliwości, 

2. Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe symulator Inspekcji Transportu Drogowego, 
3. Inteligentne rozwiązanie do detekcji cyberprzestępców wewnątrz organizacji, 
4. Opracowanie nowoczesnego modelu zarządzania pacjentem w stanie zagrożenia życia 

w oparciu samouczącą się algorytmizację procesów decyzyjnych i analizę danych z procesów 
terapeutycznych. 

Wnioskodawcy: Konsorcjum naukowe, centrum naukowo-przemysłowe, przedsiębiorca. 
Dofinansowanie: Maksymalna wysokość dofinansowania projektu leży w gestii wnioskodawcy, 
jednakże zgodnie z regulaminem konkursu wkład własny wnioskodawcy i planowane koszty realizacji 
projektu są jednym z kryteriów oceny merytorycznej wniosków.  
Projekty mogą być finansowane do 100% kosztów kwalifikowanych projektu. 
Okres trwania projektu: 20- 48 m-cy, w zależności od tematu. 
Termin składania wniosków: do 26 września 2019 r., godz. 16:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji 
elektronicznej w systemie ZSUN/OSF. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/widespread-06-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048019;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/widespread-06-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048019;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
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Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. Nabór wniosków w konkursie Przyszłe i powstające technologie (Future and Emerging 
Technologies) FET Proactive w ramach programu Horyzont 2020 
 
Cel: Wspieranie nowych tematów społeczności badawczych, wykazujących potencjał stworzenia masy 
krytycznej projektów, które wspólnie pozwolą na rozpoznanie tych tematów i przyczynią się do 
rozbudowy europejskiej bazy wiedzy i doskonałości. Schemat FET Proactive pozwala na stworzenie 
tematów i ich konsolidację w przemyśle i społeczeństwie. 
Tematyka: Trzy podtematy wyłonione po konsultacjach społecznych oraz czwarty podtemat, który 
stanowi narzędzie do wdrażania strategii HPC (HPC Public-Private Partnership, w ramach ETPHPC2): 
1. Global Systems Science – zmiany klimatu, kryzys finansowy, globalne epidemie, procesy 

urbanizacyjne, migracje; jest to podtemat interdyscyplinarny o silnym wpływie na politykę UE 
i społeczeństwo; 

2. Knowing, doing and being: cognition beyond problem solving – związany z nauką o wiedzy, 
kwestiami kognitywnymi. Temat ten ma stymulować nowe, interdyscyplinarne konfiguracje 
projektowe, by wspierać dziedziny takie jak robotyka, nowe materiały i CPS; 

3. Quantum Simulation - schemat dotyczący technologii kwantowych, ich zastosowania do 
rozwiązywania problemów o skali globalnej; 

4. Towards exascale high-performance computing – inicjatywa mająca na celu osiągnięcie 
najlepszych na świecie wyników w zakresie mocy obliczeniowych (w zakresie platform, 
technologii i aplikacji).  

Wnioskodawcy: Międzynarodowe konsorcjum składające się z co najmniej 3 podmiotów z 3 różnych 
państw członkowskich lub stowarzyszonych UE. 
Dofinansowanie: 100% kosztów kwalifikowalnych. 
Okres trwania projektu: do 48 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 13 listopada 2019 r., godz. 17:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za 
pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego w portalu Funding & tender opportunities. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są w portalu Funding & tender opportunities. 
 
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.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-nr-102019-runda-2-na-wykonanie-projektow-w-zakresie-badan-naukowych-i-prac-roz/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=H2020-FETPROACT;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047826;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-search;freeTextSearchKeyword=H2020-FETPROACT;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047826;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Komunikaty 

 
1. Harmonogram konkursów na rok 2019 (stan na 3.09.2019) 
 
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 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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Wydłużenie terminu składania wniosków w konkursie GRIEG 
 
Termin składania wniosków w ramach konkursu GRIEG został przedłużony do 28 października 2019 r. 

GRIEG to ogłoszony przez Narodowe Centrum Nauki konkurs na polsko-norweskie projekty 
badawcze, które można realizować we wszystkich dziedzinach nauk, ze szczególnym uwzględnieniem 
badań polarnych i badań z zakresu nauk społecznych. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
dr Anita Uchańska 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 27, email: anita.uchanska@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
http://www.cop.pw.edu.pl/
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/grieg?language=en
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3. Aktualizacja „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020” 

Dnia 22 sierpnia 2019 r. Minister Inwestycji i Rozwoju zatwierdził zmianę „Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Podsumowanie 
najważniejszych zmian znajduje się w dokumencie dostępnym w Portalu Funduszy Europejskich.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są w Portalu Funduszy Europejskich. 
 
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 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. EURAXESS - granty i stypendia wrzesień 2019 r. 
 
Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla doktorantów 
2i pracowników naukowych (wrzesień 2019 r.). 
Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są w portalu EURAXESS. 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

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 

2019-09-06 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Monitorowanie uczestników projektu oraz 
rozliczanie projektu za pomocą systemu 
SL2014 w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego Regionalnego Programu 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

2019-09-09 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Kwalifikowalność wydatków w projektach 
unijnych, w tym w szczególności 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/77602/najwazniejsze_zmiany_wprowadzone_w_dokumencie.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
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.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-monitorowanie-uczestnikow-projektu-oraz-rozliczanie-projektu-za-pomoca-systemu-sl2014-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-monitorowanie-uczestnikow-projektu-oraz-rozliczanie-projektu-za-pomoca-systemu-sl2014-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-monitorowanie-uczestnikow-projektu-oraz-rozliczanie-projektu-za-pomoca-systemu-sl2014-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-monitorowanie-uczestnikow-projektu-oraz-rozliczanie-projektu-za-pomoca-systemu-sl2014-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-monitorowanie-uczestnikow-projektu-oraz-rozliczanie-projektu-za-pomoca-systemu-sl2014-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/kwalifikowalnosc-wydatkow-w-projektach-unijnych-w-tym-w-szczegolnosci-wspolfinansowanych-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-po-ostatnich-zmianach/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/kwalifikowalnosc-wydatkow-w-projektach-unijnych-w-tym-w-szczegolnosci-wspolfinansowanych-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-po-ostatnich-zmianach/
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współfinansowanych w ramach RPO WM 
2014-2020, po ostatnich zmianach  

2019-09-11 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Analiza projektu zmian Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020. Wniosek o płatność 
końcową w systemie SL 2014 (EFRR) 

2019-09-16 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” 

2019-09-17 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Twinning i Era Chairs dla zaawansowanych  

2019-09-18 Narodowe Centrum Nauki GRIEG – czat informacyjny 

2019-09-25 Poznański Park Naukowo-
Technologiczny we współpracy z 
SIBB e.V. 

Customer Centric Day: Customer Discovery 
Workshop i Lean Hardware Meeting 

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 

2019-10-14 
2019-10-15 

Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

H2020 - Dzień informacyjny i spotkanie 
brokerskie w obszarze Nauka z udziałem 
społeczeństwa i dla społeczeństwa (SwafS) 

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 
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