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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Otwarcie naboru wniosków w ramach II konkursu polsko-chińskiej współpracy bilateralnej 
(2019) - wnioski preselekcyjne 

 
Komunikaty 

1. Dodatkowa runda naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie 2.3.1 „Cyfrowe 
udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Otwarcie naboru wniosków w ramach II konkursu polsko-chińskiej współpracy bilateralnej 
(2019) - wnioski preselekcyjne 
 
Cel: Wzmocnienie współpracy polsko-chińskiej, zwiększanie i rozwijanie wysokiej jakości sieci 
badawczych między naukowcami, wymiana istniejących i tworzenie nowej wiedzy, zwiększenie 
poziomu nauki i technologii w obu krajach, rosnący wpływ polskiej i chińskiej działalności badawczej. 
Tematyka:  

 technologie informacyjno-komunikacyjne, 

 technologie energetyczne, w tym rozwój nowych źródeł energii, czyste technologie węglowe, 
zrównoważone wykorzystanie energii, 

 technologie środowiskowe, inżynieria środowiskowa, zarządzanie zasobami wodnymi, 
technologie proekologiczne i zapobiegające wylesianiu, 

 inżynieria materiałowa, biomateriały, nanomateriały, nieorganiczne materiały niemetalowe.  
Wnioskodawcy:  

a) podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 6a, 6b, 8 ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce, będący organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której 
mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014 (dalej: organizacja badawcza); 

b) grupa podmiotów, w skład której wchodzą co najmniej dwie organizacje badawcze;  
c) grupa podmiotów, w skład której wchodzą co najmniej dwa podmioty, w tym co najmniej 

jedna organizacja badawcza oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, spełniający kryteria  
mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa określone w art. 2 załącznika I do 
rozporządzenia nr 651/2014;  

d) mikro-, mały lub średni przedsiębiorca spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego 
przedsiębiorstwa określone w art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;  

e) grupa podmiotów, złożona z dwóch lub więcej mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców 
spełniających kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa określone w art. 2 
załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014. 

Dofinansowanie: 500 tys. euro. 
Okres trwania projektu: do 36 m-cy.  
Termin składania wniosków: do 27 listopada 2019 r., godz. 16:00 (wnioski preselekcyjne). 
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Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek preselekcyjny należy złożyć drogą elektroniczną 
(w formie aktywnego PDFa) na adres chiny@ncbr.gov.pl. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach NCBR i Ministerstwa Nauki i Technologii ChRL 
(MOST). 
 
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 
 
Justyna Wojciechowska  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl 
 
W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum: 
Olga Sobczyk 
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 58 19, email: olga.sobczyk@pw.edu.pl 
 
 

Komunikaty 

 
1. Dodatkowa runda naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie 2.3.1 „Cyfrowe 
udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” 
 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło rozpoczęcie dodatkowej rundy naboru wniosków 
o dofinansowanie w ramach działania 2.3.1. „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego 
ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). 

Uruchomiono czwartą rundę naboru wniosków o dofinansowanie w ramach trwającego 
obecnie XI naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19. Dodatkowy nabór wniosków będzie 
prowadzony w terminie od 16 października do 15 listopada 2019 r. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie CPPC. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Małgorzata Szymańska 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 59 26, email: malgorzata.szymanska@pw.edu.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:chiny@ncbr.gov.pl
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/preselekcja-polskich-wnioskow-do-ii-polsko-chinskiego-konkursu-bilateralnego-2019-58985/
http://www.most.gov.cn/mostinfo/xinxifenlei/fgzc/gfxwj/gfxwj2019/201909/t20190930_149079.htm
http://www.most.gov.cn/mostinfo/xinxifenlei/fgzc/gfxwj/gfxwj2019/201909/t20190930_149079.htm
https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-3-cyfrowa-dostepnosc-i-uzytecznosc-informacji-sektora-publicznego/nabor-wnioskow-2-3-1-nauka-11-nabor/dokumenty-do-pobrania
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Szkolenia 

 
1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2019-10-24 Biuro ds. Doskonałości Naukowej 
PAN 

Granty ERC: szkolenie z członkami Rady 
Naukowej ERC 

2019-10-24 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych 

Szkolenie dotyczące monitorowania 
uczestników projektu oraz rozliczania 
wydatków za pomocą systemu SL2014  

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 

2019-11-04 Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu 
na projekty wspierające rozwój kadr dla 
sektora usług dla biznesu 

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

2019-11-06 IPMA Polska Seminarium PM Edukacja - nowoczesne 
formy kształtowania kompetencji w zakresie 
zarządzania projektami na etapie edukacji 
akademickiej i kształcenia ustawicznego 

2019-11-07 Samorząd województwa 
mazowieckiego, Miasto Stołeczne 
Warszawa oraz Krajowy Punkt 
Kontaktowy Programów 
Badawczych UE 

Nowa perspektywa – nowe wyzwania dla 
inteligentnej specjalizacji województwa 
mazowieckiego - konferencja  

2019-11-08 Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu 
„Projektowanie uniwersalne”  

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 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Warsztaty z komercjalizacji rozwiązań 
naukowych w projektach badawczych (TEAM, 
TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility, TEAM-

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.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-pt-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-pt-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-pt-monitorowanie-uczestnikow-projektu-oraz-rozliczanie-projektu-za-pomoca-systemu-sl2014-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020/
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=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
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-konkursu-na-projekty-wspierajace-rozwoj-kadr-dla-sektora-uslug-dla-1/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-konkursu-na-projekty-wspierajace-rozwoj-kadr-dla-sektora-uslug-dla-1/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-konkursu-na-projekty-wspierajace-rozwoj-kadr-dla-sektora-uslug-dla-1/
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.projectmaster.ipma.pl/?page_id=1556
http://www.projectmaster.ipma.pl/?page_id=1556
http://www.projectmaster.ipma.pl/?page_id=1556
http://www.projectmaster.ipma.pl/?page_id=1556
https://www.kpk.gov.pl/?p=50230&znewsletter=16pa%C5%BAdziernika2019
https://www.kpk.gov.pl/?p=50230&znewsletter=16pa%C5%BAdziernika2019
https://www.kpk.gov.pl/?p=50230&znewsletter=16pa%C5%BAdziernika2019
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-konkursu-projektowanie-uniwersalne-59289/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-konkursu-projektowanie-uniwersalne-59289/
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.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/
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TECH Core Facility PLUS, FIRST TEAM, 
HOMING, POWROTY) 

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 

2019-11-19 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.fnp.org.pl/warsztaty-z-komercjalizacji-rozwiazan-naukowych-w-projektach-badawczych/
https://www.fnp.org.pl/warsztaty-z-komercjalizacji-rozwiazan-naukowych-w-projektach-badawczych/
http://www.kpk.gov.pl/?p=49627
http://www.kpk.gov.pl/?p=49627
http://www.kpk.gov.pl/?p=49627
https://www.institutfrancais.pl/pl/evs/v-forum-nauki
https://www.telemedycyna.org/
https://www.telemedycyna.org/

