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Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Ogłoszenie międzynarodowego konkursu CEUS-UNISONO na projekty badawcze realizowane 
przez zespoły z Polski, Austrii, Czech i Słowenii 
 
Cel: Realizacja projektów badawczych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej 
z zespołami z Austrii, Czech i Słowenii. 
Tematyka: Badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z paneli NCN. 
Wnioskodawcy: Polskie zespoły badawcze, które wspólnie z zespołami badawczymi z jednego lub 
dwóch innych krajów uczestniczących w programie CEUS (Austria, Czechy, Słowenia) wystąpią 
z wnioskami o finansowanie projektów badawczych. W konkursie finansowane będą projekty, dla 
realizacji których niezbędna jest współpraca między tymi zespołami. Kierownik polskiego zespołu 
badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, zaś kierownik partnerskiego 
zespołu musi spełniać wymogi swojej agencji partnerskiej w tej kwestii. 
Polska nie może być liderem w projekcie. 
Dofinansowanie: Wnioskowana wysokość finansowania polskiej części projektu badawczego na cały 
okres realizacji wynosi co najmniej 150 tys. zł. Zespoły partnerskie muszą spełnić wymogi dotyczące 
planowania kosztorysów i kwalifikowalności kosztów obowiązujące we właściwej agencji partnerskiej. 
Okres trwania projektu: Dla zespołu badawczego z Polski - 24 lub 36 m-cy, a w przypadku projektu 
z zespołami badawczymi z Austrii również - 48 m-cy. Zaplanowany okres realizacji projektu musi być 
identyczny dla wszystkich zespołów badawczych zaangażowanych w dany projekt. 
Termin składania wniosków: zależy od agencji wiodącej: 

 FWF (Austria) - nabór wniosków w trybie ciągłym od 22 lutego 2020 r., 

 GAČR (Czechy) - nabór wniosków w terminie: 22 lutego – 7 kwietnia 2020 r., 

 ARRS (Słowenia) - nabór wniosków w terminie: wrzesień – październik/listopad 2020 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski wspólne składane są do agencji wiodącej zgodnie 
z obowiązującym w tej agencji terminem naboru. Wnioski krajowe należy wysłać do NCN wyłącznie 
w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF w najbliższym możliwym terminie po złożeniu 
wniosku wspólnego do agencji wiodącej, jednak termin ten nie może przekraczać 7 dni 
kalendarzowych. Jeden egzemplarz wniosku należy złożyć w Dziale Projektów Krajowych. 
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Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Weronika Figurska  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 50 35, email: weronika.figurska@pw.edu.pl 
 
 

Komunikaty 

 
1. Harmonogram konkursów na rok 2020 (stan na 3.03.2020) 
 
Na stronie internetowej COP PW, w zakładce Szkolenia/Materiały, a także w witrynie SharePoint 
Centrum zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2020 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, NCBiR, 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. Informacja dla beneficjentów w okresie trwałości PO IR 
 
W systemie LSI został udostępniony moduł Trwałość projektów PO IR. Konta na projekcie zostały 
założone na podstawie adresów e-mail zawartych w systemie SL. 
 W celu aktywacji konta należy uzupełnić upoważnienie, które zostało przekazane drogą e-mail 
na powyższe adresy. W przypadku Beneficjentów, którzy nie otrzymali e-maila lub dane w SL nie 
zostały zaktualizowane, prosimy o kontakt na adres poir.trwalosc@ncbr.gov.pl. 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/ceus-unisono-2020
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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Obecnie w systemie LSI dostępne jest Oświadczenie dot. utrzymania trwałości projektu przez 
Beneficjenta POIR. Jest ono dostępne po: 

1. przekazaniu na adres e-mail poir.trwalosc@ncbr.gov.pl skanu upoważnienia na dostęp do 
systemu LSI, 

2. aktywowaniu konta przez pracownika NCBiR. 
Po uzupełnieniu danych w Oświadczeniu należy: 

1. zapisać oświadczenie do druku, 
2. wydrukować i podpisać, 
3. załączyć skan z pkt 2 w systemie LSI, 
4. przekazać za pośrednictwem systemu LSI do NCBiR. 

Uwaga: Dane w sprawozdaniu dot. wartości wskaźników rezultatu powinny być podawane 
narastająco.  
 Pierwsze Oświadczenie składane jest w terminie do 20 lutego roku kalendarzowego 
następującego po roku, w którym zakończyła się realizacja projektu. Za dzień zakończenia realizacji 
projektu uznawany jest dzień dokonania płatności końcowej na rachunek bankowy beneficjenta 
(w przypadkach gdy w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową beneficjentowi przekazywana 
będzie płatność) albo dzień zatwierdzenia wniosku o płatność końcową (w pozostałych przypadkach). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBiR. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Magdalena Mielniczuk 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 71 98, email: magdalena.mielniczuk@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 
RPMA.01.01.00-IP.01-14-099/19 
 
Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków 
w ramach konkursu RPMA.01.01.00-IP.01-14-099/19 do dnia 15 kwietnia 2020 r., godz. 15.00. 
 
Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie COP PW. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są w Serwisie Regionalnego Programu Województwa 
Mazowieckiego. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Magdalena Lipka-Chudzik 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 61 31, email: magdalena.lipka@pw.edu.pl 
 
Elżbieta Śmietanka 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 59 26, email: elzbieta.smietanka@pw.edu.pl 
 
 

https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=31599&L=152&tx_news_pi1%5Bnews%5D=61301&cHash=c8c8c0d621caa56739eca61314e7bcad
https://www.cop.pw.edu.pl/Fundusze-strukturalne/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/Wsparcie-infrastruktury-badawczo-rozwojowej-jednostek-naukowych-RPO-WM-1.1
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-przedluzenia-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-konkursu-rpma-01-01-00-ip-01-14-099-19-2/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-przedluzenia-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-konkursu-rpma-01-01-00-ip-01-14-099-19-2/
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Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
  

Data Organizator Temat 

2020-03-12 Program Interreg Europa Systemy wsparcia dla przedsiębiorstw 
społecznych – webinarium  

2020-03-18- 
2020-03-20 

Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji – Operator Programu 
Edukacja realizowanego w 
ramach Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego na 
lata 2014-2021 

Seminarium bilateralne nt. tworzenia 
innowacyjnych koncepcji oraz nawiązywania 
partnerstw pomiędzy instytucjami z Polski i z 
Państw-Darczyńców, które przełożą się na 
wspólne opracowanie projektów w Programie 
Edukacja finansowanego ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 

2020-03-24 Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju 

Spotkanie informacyjne NCBR (oferta w ramach 
PO IR, ze szczególnym uwzględnieniem konkursu 
“Szybka Ścieżka”, „Seal of Excellence” i „Projekty 
Aplikacyjne”, zasady aplikowania w konkursie 
m.in.: TANGO, GOSPOSTRATEG i INFOSTRATEG)  

2020-03-25 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Dzień z Horyzontem 2020 

2020-04-16- 
2020-04-17 

Międzynarodowy Instytut 
Biologii Molekularnej i 
Komórkowej 

Międzynarodowa konferencja dla młodych 
naukowców w dziedzinie biologii molekularnej i 
komórkowej 

 
 

email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 

http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/systemy-wsparcia-dla-przedsiebiorstw-spolecznych-webinarium-interreg-europa-12-marca/
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/systemy-wsparcia-dla-przedsiebiorstw-spolecznych-webinarium-interreg-europa-12-marca/
https://education.org.pl/wydarzenie/seminarium-bilateralne-edycja-ii/
https://education.org.pl/wydarzenie/seminarium-bilateralne-edycja-ii/
https://education.org.pl/wydarzenie/seminarium-bilateralne-edycja-ii/
https://education.org.pl/wydarzenie/seminarium-bilateralne-edycja-ii/
https://education.org.pl/wydarzenie/seminarium-bilateralne-edycja-ii/
https://education.org.pl/wydarzenie/seminarium-bilateralne-edycja-ii/
https://education.org.pl/wydarzenie/seminarium-bilateralne-edycja-ii/
https://education.org.pl/wydarzenie/seminarium-bilateralne-edycja-ii/
https://www.ncbrdlafirm.pl/24-marca-2020-warszawa/
https://www.ncbrdlafirm.pl/24-marca-2020-warszawa/
https://www.ncbrdlafirm.pl/24-marca-2020-warszawa/
https://www.ncbrdlafirm.pl/24-marca-2020-warszawa/
https://www.ncbrdlafirm.pl/24-marca-2020-warszawa/
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/iii-dzien-z-horyzontem-2020?znewsletter=20lutego2020
https://www.iimcb.gov.pl/pl/aktualnosci/aktualne-informacje/1061-miedzynarodowa-konferencja-dla-mlodych-naukowcow-w-dziedzinie-biologii-molekularnej-i-komorkowej
https://www.iimcb.gov.pl/pl/aktualnosci/aktualne-informacje/1061-miedzynarodowa-konferencja-dla-mlodych-naukowcow-w-dziedzinie-biologii-molekularnej-i-komorkowej
https://www.iimcb.gov.pl/pl/aktualnosci/aktualne-informacje/1061-miedzynarodowa-konferencja-dla-mlodych-naukowcow-w-dziedzinie-biologii-molekularnej-i-komorkowej
https://cop.pw.edu.pl/rss
https://cop.pw.edu.pl/rss

