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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Horyzont 2020 - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange 
(MSCA RISE) 

 
Komunikaty 

1. Aktualizacja wzorów dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach PO IR 
 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Horyzont 2020 - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (MSCA RISE) 
 
Cel: Wymiana pracowników pomiędzy uczestniczącymi w projekcie instytucjami służąca wymianie 
wiedzy, rozwojowi kariery zawodowej uczestników, zacieśnianiu współpracy międzynarodowej i/lub 
międzysektorowej pomiędzy instytucjami krajów UE, stowarzyszonymi z programem Horyzont 2020 
oraz pozostałymi krajami (tzw. krajami trzecimi). 
Tematyka: Każda dziedzina wiedzy, wysoko cenione są projekty inter- i multidyscyplinarne. 
Wnioskodawcy: Konsorcjum składające się z minimum 3 instytucji znajdujących się w 3 różnych 
krajach. Instytucje mogą pochodzić z sektora akademickiego (np. państwowe i prywatne uczelnie 
wyższe, instytuty badawcze, organizacje międzynarodowe) oraz sektora pozaakademickiego 
(np. przedsiębiorstwa, w tym MŚP, szpitale, muzea, banki, organizacje pozarządowe i charytatywne). 
Dodatkowe wymagania dotyczące członków konsorcjum określono w Guide for Applicants. 
Dofinansowanie: Ryczałtowe, na podstawie osobomiesięcy (4600 euro na osobomiesiąc na 
oddelegowywanego pracownika). W przypadku, gdy ryczałt nie pokryje 100% kosztów podróży 
i pobytu osoby oddelegowanej, można ubiegać się o dofinansowanie w ramach projektów 
międzynarodowych współfinansowanych MNiSW.  
Okres trwania projektu: do 4 lat (max. 540 osobomiesięcy). 
Termin składania wniosków: do 28 kwietnia 2020 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). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA). 
  
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Adam Gorzelańczyk  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 81, email: adam.gorzelanczyk@pw.edu.pl 
 
 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-rise_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-rise-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;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/msca-rise-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;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/msca-rise-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;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/msca-rise-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Komunikaty 

 
1. Aktualizacja wzorów dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach PO IR 
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na swojej stronie internetowej w zakładce Wzory dokumentów 
PO IR – realizacja projektu zamieściło zaktualizowane wzory dokumentów związanych z realizacją 
projektów w ramach PO IR – wzór Wniosku o zmiany, wzór Aneksu do umowy o dofinansowanie, wzór 
Raportu z zadań/etapu, wzór Informacji końcowej z realizacji projektu. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
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 
 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
  

Data Organizator Temat 

2019-12-12 Regionalny Punkt Kontaktowy 
Centrum Programów 
Badawczych UE 

Warsztaty dla wnioskodawców MSCA RISE 2020  

2019-12-13 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Zamykanie projektów w praktyce (końcowe 
rozliczanie projektu, kontrola, trwałości 
projektu) w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 

2019-12-16 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Omówienie harmonogramu naborów wniosków 
na rok 2020 w ramach EFS. Zasady 
konstruowania budżetu projektu w ramach EFS 
RPO WM 2014-2020 

2019-12-16 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Zasada konkurencyjności stosowana w 
projektach współfinansowanych z Regionalnego 
Programu Województwa Mazowieckiego 2014-
2020 po ostatnich zmianach  

2019-12-16 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim 
przemyśle? - konferencja 

 
 

email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/wzory-dokumentow-poir-realizacja-projektu/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/wzory-dokumentow-poir-realizacja-projektu/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/aktualizacja-wzorow-dokumentow-zwiazanych-z-realizacja-projektow-w-ramach-poir-60129/
http://bob.strony.uw.edu.pl/warsztaty-msca-rise-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/zamykanie-projektow-w-praktyce-koncowe-rozliczanie-projektu-kontrola-trwalosci-projektu-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-5/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/zamykanie-projektow-w-praktyce-koncowe-rozliczanie-projektu-kontrola-trwalosci-projektu-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-5/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/zamykanie-projektow-w-praktyce-koncowe-rozliczanie-projektu-kontrola-trwalosci-projektu-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-5/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/zamykanie-projektow-w-praktyce-koncowe-rozliczanie-projektu-kontrola-trwalosci-projektu-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-5/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/omowienie-harmonogramu-naborow-wnioskow-na-rok-2020-w-ramach-efs-zasady-konstruowania-budzetu-projektu-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020-2/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/omowienie-harmonogramu-naborow-wnioskow-na-rok-2020-w-ramach-efs-zasady-konstruowania-budzetu-projektu-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020-2/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/omowienie-harmonogramu-naborow-wnioskow-na-rok-2020-w-ramach-efs-zasady-konstruowania-budzetu-projektu-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020-2/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/omowienie-harmonogramu-naborow-wnioskow-na-rok-2020-w-ramach-efs-zasady-konstruowania-budzetu-projektu-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020-2/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-zasada-konkurencyjnosci-stosowana-w-projektach-wspolfinansowanych-z-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-po-ostatnich-zmianach/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-zasada-konkurencyjnosci-stosowana-w-projektach-wspolfinansowanych-z-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-po-ostatnich-zmianach/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-zasada-konkurencyjnosci-stosowana-w-projektach-wspolfinansowanych-z-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-po-ostatnich-zmianach/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-zasada-konkurencyjnosci-stosowana-w-projektach-wspolfinansowanych-z-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-po-ostatnich-zmianach/
https://www.kpk.gov.pl/?event=iii-konferencja-jak-skutecznie-tworzyc-strategie-br-w-polskim-przemysle&znewsletter=27listopada2019
https://www.kpk.gov.pl/?event=iii-konferencja-jak-skutecznie-tworzyc-strategie-br-w-polskim-przemysle&znewsletter=27listopada2019
https://cop.pw.edu.pl/rss
https://cop.pw.edu.pl/rss

