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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Komunikaty 

1. Organizacja pracy COP PW w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa 
2. Wydłużenie naboru wniosków w wybranych konkursach 
3. Informacja dla beneficjentów programów realizowanych ze środków PO IR, PO IG, PO IŚ oraz 

programów krajowych i międzynarodowych 
4. Pismo MFiPR dot. działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii 

koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z EFS 

 

Komunikaty 

 
1. Organizacja pracy COP PW w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa 
 
Z uwagi na przyjęte środki zapobiegawcze przed rozprzestrzenianiem się korona wirusa (COVID-19) 
w dniach 19-25 marca 2020 r. pracownicy COP PW pracują zdalnie w godz. 9:00-14:00. Prosimy 
o załatwianie spraw mailowo lub telefonicznie. Numery telefonów pracowników są aktualne, 
zostały one przekierowane. Lista kontaktów dostępna jest na stronie: 
https://www.cop.pw.edu.pl/COP/Kontakt.  

Na wszelkie pytania postaramy się odpowiadać jak najszybciej, jednak w związku z zaistniałą 
sytuacją czas realizacji zadań może ulec wydłużeniu. Przepraszamy za wszelkie niedogodności 
i prosimy o wyrozumiałość. 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Wydłużenie naboru wniosków w wybranych konkursach 
 
Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną podjęto decyzje o zmianie terminów naborów 
w konkursach: 

• PO IR 4/1.2 GameINN-IV – do 17 kwietnia 2020 r., 

• PO IR 4.1.4 Projekty aplikacyjne, dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych – do 
27 kwietnia 2020 r., 

• PO PC 2.4 Tworzenie usługi aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora 
publicznego – do 30 kwietnia 2020 r. 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Informacja dla beneficjentów programów realizowanych ze środków PO IR, PO IG, PO IŚ oraz 
programów krajowych i międzynarodowych 
 
NCBiR, w trosce o zapewnienie możliwości realizacji projektów B+R+I przez wykonawców 
i beneficjentów programów realizowanych z Funduszy Europejskich, programów krajowych 
i międzynarodowych, mając na względzie wynikający z postanowień umów 
o wykonanie/dofinansowanie projektu obowiązek realizacji projektów zgodnie z harmonogramem 
oraz z zachowaniem terminów w nim wskazanych (m.in. na składanie raportów i sprawozdań), 
informujemy, że ze względu na możliwe konsekwencje wprowadzenia w Polsce stanu 

https://www.cop.pw.edu.pl/Fundusze-strukturalne/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/GameINN-IV-PO-IR-4-1.2
https://www.cop.pw.edu.pl/Fundusze-strukturalne/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/Projekty-aplikacyjne-dla-projektow-z-regionow-slabiej-rozwinietych-PO-IR-4.1.4
https://www.cop.pw.edu.pl/Fundusze-strukturalne/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/Tworzenie-uslugi-aplikacji-wykorzystujacych-e-uslugi-publiczne-i-informacje-sektora-publicznego-PO-PC-2.4
https://www.cop.pw.edu.pl/Fundusze-strukturalne/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/Tworzenie-uslugi-aplikacji-wykorzystujacych-e-uslugi-publiczne-i-informacje-sektora-publicznego-PO-PC-2.4
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zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19 NCBiR będzie indywidualnie rozpatrywać przypadki 
naruszeń postanowień umów w wyżej wspomnianym zakresie. 

Jednocześnie NCBiR nie zwalnia beneficjentów/wykonawców z przedłożenia zaległych 
raportów niezwłocznie po ustaniu okoliczności, które uniemożliwiły złożenie raportów w terminie. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBiR. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. Pismo MFiPR dot. działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii 
koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z EFS 
 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiło propozycję dodatkowych działań dla 
projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), które to 
w sposób szczególny narażone są na konsekwencje wynikające z ograniczeń związanych z pandemią 
koronawirusa. Rekomendacje dodatkowych działań adresowane są wyłącznie do beneficjentów 
i uczestników projektów EFS. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MFiPR. 
 
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 
 
 

email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-dla-beneficjentow-programow-realizowanych-ze-srodkow-poir-poig-pois-oraz-programow-kraj/
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/antykryzysowe-dzialania-dla-projektow-finansowanych-z-efs

