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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Konkurs POLNOR CCS na projekty polsko-norweskie 
 
Komunikaty 

1. Harmonogram konkursów na rok 2019 (stan na 8.10.2019) 
2. EURAXESS - granty i stypendia październik 2019 r. 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Konkurs POLNOR CCS na projekty polsko-norweskie 
 
Cel: Podniesienie jakości badań stosowanych w Polsce poprzez wzmocnienie współpracy naukowo-
badawczej między Polską a Norwegią. Zasadniczym kryterium oceny w odniesieniu do wszystkich 
obszarów tematycznych będzie wartość naukowa projektu oraz innowacyjność rozwiązania. 
Tematyka: Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, w tym: 

• pełna analiza łańcucha wartości, 
• nauki społeczne związane z wdrażaniem CCS, 
• pilotażowe instalacje do magazynowania CO2, 
• nowa wiedza, która ułatwi składowanie CO2 na dużą skalę, 
• rozwój rozwiązań wychwytywania CO2 zintegrowanych z procesami energetycznymi 

i przemysłowymi. 
Wnioskodawcy:  

• organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę - zgodnie z definicją określoną 
w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
i zapisami Artykułu 37 ustęp 1 Ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju; 

• przedsiębiorstwo. 
Wnioski składane są przez polsko-norweskie konsorcja, w skład których wchodzi minimum jeden 
podmiot polski i jeden norweski. Wniosek w imieniu konsorcjum składa Promotor projektu (Project 
Promoter), którym jest podmiot polski, formalnie odpowiedzialny za realizację projektu. Promotor 
projektu musi być odpowiednio upoważniony do reprezentowania wszystkich partnerów, w imieniu 
których składa wniosek. 
Dofinansowanie: do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu dla organizacji prowadzących badania 
i upowszechniających wiedzę. Wartość kosztów kwalifikowalnych przypadających norweskim 
podmiotom nie powinna przekroczyć 40% ogólnej wartości kosztów kwalifikowalnych objętych 
projektem. 
Okres trwania projektu: do 36 m-cy. Końcowa data kwalifikowalności wydatków - 30 kwietnia 2024 r. 
Termin składania wniosków: do 12 grudnia 2019 r., godz. 16:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski należy składać drogą elektroniczną w języku 
angielskim za pośrednictwem systemu online, dostępnego pod adresem: https://lsi.ncbr.gov.pl/. 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 

https://lsi.ncbr.gov.pl/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/iii-edycja-funduszy-norweskich-i-eog/polnor-ccs-2019-call/
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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 
 
dr Anita Uchańska 

Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 27, email: anita.uchanska@pw.edu.pl 
 
 

Komunikaty 

 
1. Harmonogram konkursów na rok 2019 (stan na 8.10.2019) 
 
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 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

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/
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2. EURAXESS - granty i stypendia październik 2019 r. 
 
Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla doktorantów 
i pracowników naukowych (października 2019 r.). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są w portalu EURAXESS. 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2019-10-10 Poznański Park Naukowo-
Technologiczny 

innoSHARE UNIversity 2019 - Tu nauka staje się 
biznesem 

2019-10-14 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. 
Kontrola w projektach współfinansowanych z EFRR  

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  

2019-10-16- 
2019-10-17 

Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

10. Forum Rozwoju Mazowsza  

2019-10-17 Fundacja na rzecz Nauki 
Polskiej 

Warsztaty z komercjalizacji rozwiązań naukowych w 
projektach badawczych (TEAM, TEAM-TECH, TEAM-
TECH Core Facility, TEAM-TECH Core Facility PLUS, 
FIRST TEAM, HOMING, POWROTY) 

2019-10-17 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Nabór w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-
2020: Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa 
przedsiębiorstw – Typ projektów: Projekty badawczo-
rozwojowe (dla beneficjentów posiadających 
doświadczenie w prowadzeniu prac B+R), nr. 
RPMA.01.02.00-IP.01-14-100/19 

2019-10-18 Biuro Kształcenia 
Zawodowego i Edukacji 
Dorosłych FRSE 

Kompetencje przyszłości – odkryj swój talent!” - 
Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2019  

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
https://ppnt.poznan.pl/innoshare-university-2019/
https://ppnt.poznan.pl/innoshare-university-2019/
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-kontrola-w-projektach-wspolfinansowanych-z-efrr/
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-kontrola-w-projektach-wspolfinansowanych-z-efrr/
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-kontrola-w-projektach-wspolfinansowanych-z-efrr/
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-kontrola-w-projektach-wspolfinansowanych-z-efrr/
http://www.kpk.gov.pl/?p=49627
http://www.kpk.gov.pl/?p=49627
http://www.kpk.gov.pl/?p=49627
http://www.kpk.gov.pl/?event=raportowanie-i-audyt-w-projektach-horyzont-2020
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-10-forum-rozwoju-mazowsza/
https://www.fnp.org.pl/warsztaty-z-komercjalizacji-rozwiazan-naukowych-w-projektach-badawczych/
https://www.fnp.org.pl/warsztaty-z-komercjalizacji-rozwiazan-naukowych-w-projektach-badawczych/
https://www.fnp.org.pl/warsztaty-z-komercjalizacji-rozwiazan-naukowych-w-projektach-badawczych/
https://www.fnp.org.pl/warsztaty-z-komercjalizacji-rozwiazan-naukowych-w-projektach-badawczych/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-17-10-2019-r-nabor-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-dzialanie-1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-pro/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-17-10-2019-r-nabor-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-dzialanie-1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-pro/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-17-10-2019-r-nabor-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-dzialanie-1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-pro/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-17-10-2019-r-nabor-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-dzialanie-1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-pro/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-17-10-2019-r-nabor-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-dzialanie-1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-pro/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-17-10-2019-r-nabor-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-dzialanie-1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-pro/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-17-10-2019-r-nabor-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-dzialanie-1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-pro/
https://www.frse.org.pl/konferencja-kompetencje-przyszlosci-odkryj-swoj-talent-organizowana-w-ramach-europejskiego-tygodnia-umiejetnosci-zawodowych-2019/
https://www.frse.org.pl/konferencja-kompetencje-przyszlosci-odkryj-swoj-talent-organizowana-w-ramach-europejskiego-tygodnia-umiejetnosci-zawodowych-2019/
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2019-10-21 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 

2019-10-24 Biuro ds. Doskonałości 
Naukowej PAN 

Granty ERC: szkolenie z członkami Rady Naukowej 
ERC 

2019-10-30 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

ABC przygotowania wniosku: projekty badawczo-
innowacyjne i innowacyjne oraz projekty wspierające  

2019-10-30 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować 
budżet, zrealizować i rozliczyć projekt H2020 - 
warsztaty 

2019-11-06 Net4Mobility+ Mobility opportunities for researchers. MSCA 
Innovative Training Networks - webinarium  

2019-11-13- 
2019-11-14 

Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Międzynarodowy Dzień Informacyjny i spotkania 
brokerskie w obszarze Przestrzeń kosmiczna 

2019-11-14- 
2019-11-15 

Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Dzień informacyjny i spotkanie brokerskie w 
obszarze Nauka z udziałem społeczeństwa i dla 
społeczeństwa SwafS  

2019-11-14 Fundacja na rzecz Nauki 
Polskiej  

Warsztaty z komercjalizacji rozwiązań naukowych w 
projektach badawczych (TEAM, TEAM-TECH, TEAM-
TECH Core Facility, TEAM-TECH Core Facility PLUS, 
FIRST TEAM, HOMING, POWROTY) 

2019-11-19 Instytut Francuski w Polsce V Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji  

2019-11-22 
2019-11-23 

Polskie Towarzystwo 
TeleMedycyny i e-Zdrowia 
oraz Krajowy Punkt 
Kontaktowy Programów 
Badawczych UE, Instytut 
Podstawowych Problemów 
Techniki PAN, International 
Accelerator of 
Telemedicine Technologies, 
Centrum Doskonałości 
„TeleOrto” Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego 

Międzynarodowa konferencja Telemedycyna i 
eZdrowie 2019 

 
 

email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 

https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-21-10-2019-r-szkolenie-w-formie-warsztatow-i-analiz-efrr-zamykanie-projektow-w-praktyce-koncowe-rozliczanie-projektu-kontrola-monitorowanie-trwalosci-projektu-w-ramach-rpo-wm-2014-2/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-21-10-2019-r-szkolenie-w-formie-warsztatow-i-analiz-efrr-zamykanie-projektow-w-praktyce-koncowe-rozliczanie-projektu-kontrola-monitorowanie-trwalosci-projektu-w-ramach-rpo-wm-2014-2/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-21-10-2019-r-szkolenie-w-formie-warsztatow-i-analiz-efrr-zamykanie-projektow-w-praktyce-koncowe-rozliczanie-projektu-kontrola-monitorowanie-trwalosci-projektu-w-ramach-rpo-wm-2014-2/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-21-10-2019-r-szkolenie-w-formie-warsztatow-i-analiz-efrr-zamykanie-projektow-w-praktyce-koncowe-rozliczanie-projektu-kontrola-monitorowanie-trwalosci-projektu-w-ramach-rpo-wm-2014-2/
https://informacje.pan.pl/index.php/polecamy/2763-granty-erc-szkolenie-z-czlonkami-rady-naukowej-erc
https://informacje.pan.pl/index.php/polecamy/2763-granty-erc-szkolenie-z-czlonkami-rady-naukowej-erc
http://www.kpk.gov.pl/?event=abc-przygotowania-wniosku-projekty-badawczo-innowacyjne-i-innowacyjne-oraz-projekty-wspierajace-3
http://www.kpk.gov.pl/?event=abc-przygotowania-wniosku-projekty-badawczo-innowacyjne-i-innowacyjne-oraz-projekty-wspierajace-3
http://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-24
http://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-24
http://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-24
http://www.kpk.gov.pl/?event=mobility-opportunities-for-researchers-msca-innovative-training-networks
http://www.kpk.gov.pl/?event=mobility-opportunities-for-researchers-msca-innovative-training-networks
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/?p=49627
http://www.kpk.gov.pl/?p=49627
http://www.kpk.gov.pl/?p=49627
https://www.fnp.org.pl/warsztaty-z-komercjalizacji-rozwiazan-naukowych-w-projektach-badawczych/
https://www.fnp.org.pl/warsztaty-z-komercjalizacji-rozwiazan-naukowych-w-projektach-badawczych/
https://www.fnp.org.pl/warsztaty-z-komercjalizacji-rozwiazan-naukowych-w-projektach-badawczych/
https://www.fnp.org.pl/warsztaty-z-komercjalizacji-rozwiazan-naukowych-w-projektach-badawczych/
https://www.institutfrancais.pl/pl/evs/v-forum-nauki
https://www.telemedycyna.org/
https://www.telemedycyna.org/

