
  
 

 

1 

 

2020-04-08 
 
 
 
 
 

Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Konkurs 5/1.1.1/2020 – PO IR Szybka ścieżka – Koronawirusy 
2. Konkurs 4/1.1.1/2020 – PO IR Szybka ścieżka „OZE w transporcie” dla regionów słabiej 

rozwiniętych 
3. Projekt grantowy Sieć Otwartych Innowacji – konkurs 4/2020 PO IR Działania 2.2 Otwarte 

innowacje – wspieranie transferu technologii 
 
Komunikaty 

1.  Harmonogram konkursów na rok 2020 (stan na 7.04.2020) 
2. EURAXESS - granty i stypendia kwiecień 2020 r. 
3. Pomoc publiczna z Funduszy UE na nowych zasadach 
4. Nowa platforma ERA Corona na portalu Funding and Tenders 
5. Wydłużeniu naboru wniosków w konkursie nr 4/4.1.1/2019 – Wspólne Przedsięwzięcie INGA 
6. Szybka ścieżka dla Mazowsza - PO IR 3/1.1.1/2020 – przypomnienie o konkursie 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Konkurs 5/1.1.1/2020 – PO IR Szybka ścieżka – Koronawirusy 
 
Cel: Dofinansowanie projektów, obejmujących prace B+R z zakresu przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2, w tym poprawy bezpieczeństwa 
biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia 
epidemiologicznego. Planowanym efektem jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnego 
rozwiązania (produktu, technologii, usługi), które będzie możliwe do wdrożenia. Projekt, w którym 
nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania. 
Tematyka: Prace B+R w obszarze diagnostyki, terapii i prewencji lub wsparcia funkcjonowania 
w stanach zagrożenia epidemiologicznego. Projekt musi: 

 dotyczyć co najmniej jednego z obszarów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu,  

 wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS). 
Wnioskodawcy:   

 przedsiębiorstwa,  

 przedsiębiorstwa, wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie 3 przedsiębiorstw,  

 przedsiębiorstwa i jednostki naukowe, tworzące konsorcjum. 
Partnerstwo/Podwykonawstwo: Konsorcjum przemysłowo-naukowe powinno spełniać następujące 
warunki:  

 w skład konsorcjum wchodzi co najmniej 1 przedsiębiorstwo oraz co najmniej 1 jednostka 
naukowa;  

 liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo;  

 udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych 
kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%;  

 w skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie 3 podmioty.  
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Konsorcjantom przysługują prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych 
i eksperymentalnych prac rozwojowych, które są rezultatem projektu. Prawa te przysługują 
im w proporcji, która odpowiada ich faktycznemu udziałowi w całkowitej kwocie kosztów 
kwalifikowalnych tych badań lub prac. Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać 
tej reguły.  

Przekazanie praw pomiędzy konsorcjantami następuje za wynagrodzeniem, które odpowiada 
wartości rynkowej tych praw.  

Przekazanie praw majątkowych do wyników badań i eksperymentalnych prac rozwojowych, 
które są rezultatem projektu, nie może stanowić niedozwolonej pomocy publicznej.  

Wnioskodawca może w projekcie powierzyć realizację części prac B+R podwykonawcy. 
Dofinansowanie: Alokacja w tym konkursie wynosi 200 mln zł, z czego:  

 75 mln zł dla województwa mazowieckiego,  

 125 mln zł dla pozostałych województw.  
O przypisaniu projektu do regionu lepiej lub słabiej rozwiniętego decyduje miejsce realizacji 

projektu, które wnioskodawca wskazał we wniosku. Gdy projekt jest realizowany w ramach 
konsorcjum, wnioskodawca podaje miejsce realizacji projektu osobno dla każdego konsorcjanta.  

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:  

 1 mln zł – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;  

 2 mln zł – w przypadku pozostałych projektów.  
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.  

Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe. Wysokość kosztów 
kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację tych prac nie może przekroczyć 20% całkowitych 
kosztów kwalifikowalnych.  

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych 
i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, gdy jednostki 
realizują projekt w ramach swojej działalności niegospodarczej. Jednostki naukowe nie mogą 
ubiegać się o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych.  

Warunkiem przyznania dofinansowania jest zobowiązanie wnioskodawcy, że w ciągu 3 lat od 
zakończenia realizacji projektu wdroży wyniki badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 
rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie). 
Okres trwania projektu: do 30 czerwca 2023 r. Termin ten można wydłużyć za zgodą IP na etapie 
realizacji projektu tylko w uzasadnionych przypadkach, których nie można było przewidzieć na 
etapie aplikowania o środki. Nowy termin nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2023 r.  
Termin składania wniosków: od 6 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., godz. 12:00.  
Konkurs jest podzielony na 3 rundy:  

 od 6 maja do 5 czerwca 2020 r. (I runda),  

 od 6 czerwca do 24 lipca 2020 r. (II runda),  

 od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r., godz. 12:00 (III runda). 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu 
informatycznego IP.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Anita Uchańska  
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 27, email: anita.uchańska@pw.edu.pl 
 
 

https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php
https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-51112020-szybka-sciezka-koronawirusy/
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Małgorzata Szymańska  
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 64 50, email: małgorzata.szymańska@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Konkurs 4/1.1.1/2020 – PO R Szybka ścieżka „OZE w transporcie” dla regionów słabiej 
rozwiniętych 
 
Cel: Opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. 
Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych 
(obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. 
Tematyka: Odnawialne źródła energii w transporcie.  
Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.  
Projekt może być realizowany wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych. W przypadku konsorcjum 
– żaden z konsorcjantów nie może realizować projektu na terenie województwa mazowieckiego. 
Wnioskodawcy: Przedsiębiorstwo (lider konsorcjum). 
Partnerstwo/Podwykonawstwo: Przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące w skład 
konsorcjum, przy czym:  

 w skład konsorcjum wchodzi co najmniej 1 przedsiębiorstwo oraz co najmniej 1 jednostka 
naukowa,  

 liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo,  

 udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach 
kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%,  

 w skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie 3 podmioty.  
Dofinansowanie: Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie 
wynoszą 200 mln zł. Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:  

 projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 mln zł do 50 mln euro, 

 pozostałe projekty – od 2 mln zł do 50 mln euro.  
Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt nie może przekroczyć:  

 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, czyli gdy 
przedsiębiorstwo więcej niż połowę kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych 
i eksperymentalnych prac rozwojowych ponosi na działania w ramach badań 
przemysłowych;  

 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe, czyli gdy 
przedsiębiorstwo więcej niż połowę kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych 
i eksperymentalnych prac rozwojowych ponosi na działania w ramach eksperymentalnych 
prac rozwojowych;  

 200 tys. euro (a dla przedsiębiorstwa, które prowadzi działalność zarobkową w zakresie 
transportu drogowego towarów – 100 tys. euro) – na prace przedwdrożeniowe w zakresie 
pomocy de minimis; jest to wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy 
de minimis przyznanej w okresie trzech lat podatkowych;  

 2 mln euro – na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.  
IP może zwiększyć intensywność pomocy publicznej na badania przemysłowe  

i eksperymentalne prace rozwojowe (premia), gdy przedsiębiorstwa realizują projekt  
w ramach tzw. Skutecznej współpracy albo szeroko rozpowszechniają wyniki projektu.  

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych 
i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, gdy jednostki 
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realizują projekt w ramach swojej działalności niegospodarczej. Jednostki naukowe nie mogą 
ubiegać się o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych.  

Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się 
Wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 
rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie), 
w terminie 3 lat od zakończenia projektu. Wdrożenie wyników badań przemysłowych i prac 
rozwojowych rozumiemy jako:  

 wprowadzenie wyników do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy (w konsorcjum 
– min. 1 konsorcjanta będącego przedsiębiorstwem) poprzez rozpoczęcie produkcji lub 
świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników, lub wprowadzenie innowacji procesowej;  

 udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy 
praw do wyników w działalności gospodarczej prowadzonej przez inne przedsiębiorstwa 
(a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – przedsiębiorstwo spoza 
konsorcjum);  

 sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników w celu wprowadzenia ich do 
działalności gospodarczej innego przedsiębiorstwa (a w przypadku projektów realizowanych 
przez konsorcjum – przedsiębiorstwa spoza konsorcjum), z zastrzeżeniem, że za wdrożenie 
wyników nie uznaje się zbycia wyników w celu ich dalszej odsprzedaży.  

Jeśli wdrożenie przyjmie postać:  

 sprzedaży praw do wyników projektu w celu ich wdrożenia do działalności gospodarczej 
innego przedsiębiorstwa albo  

 udzielenia licencji na korzystanie z ww. praw,  
wnioskodawca (konsorcjanci) zapewni, że nabywca praw do wyników/licencjobiorca wykorzysta 
wyniki we własnej działalności gospodarczej, tj. w szczególności rozpocznie produkcję 
innowacyjnych produktów/ świadczenie usług/zastosuje nową technologię w prowadzonej 
działalności.  
Okres trwania projektu: Realizacja projektu nie może trwać dłużej niż do 30 czerwca 2023 r.  
Termin ten może zostać przekroczony tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą IP, przy czym nie 
dłużej niż do końcowej daty realizacji PO IR, tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r.  
Termin składania wniosków: od 30 kwietnia 2020 r. do 10 lipca 2020 r., godz. 16:00.  
Konkurs nie jest podzielony na rundy. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu 
informatycznego IP.  

Dokumentację związaną z procesem zgłaszania się jednostek Uczelni w roli wykonawcy prac 
merytorycznych w projekcie, w kwotach powyżej limitu wskazanego w pełnomocnictwach 
kierowników jednostek organizacyjnych PW, podpisuje Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Rajmund 
Bacewicz za pośrednictwem Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii CZIiTT PW.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Małgorzata Szymańska  
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 64 50, email: małgorzata.szymańska@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php
https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/szybka-sciezka-oze-w-transporcie-ogloszenie-konkursu-nr-41112020-62133/


  
 

 

5 

 

2020-04-08 
 
 
 
 
 

3. Projekt grantowy Sieć Otwartych Innowacji – konkurs 4/2020 PO IR Działania 2.2 Otwarte 
innowacje – wspieranie transferu technologii 
 
Cel: Budowanie kultury otwartych innowacji, kreowanie i wspieranie transakcji transferu technologii 
do małych i średnich przedsiębiorstw. 
Tematyka: Innowacyjne rozwiązania, których dawcami mogą być podmioty z całego świata:  

 patenty, wzory użytkowe i przemysłowe lub ich zgłoszenia, 

 prawa autorskie do oprogramowania (wykluczone m.in. oprogramowanie biurowe, 
księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych), 

 prawa do chronionych odmian roślin, 

 topografia układów scalonych, 

 know-how. 
Wnioskodawcy: Mikro przedsiębiorca, mały, średni przedsiębiorca.  
Partnerstwo/Podwykonawstwo: Dawca - wybrany przez Wnioskodawcę podmiot:  

 osoba fizyczna,  

 jednostka naukowa,  

 osoba prawna,  

 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, bez względu na 
obywatelstwo/siedzibę,  

 podmioty zagraniczne zarówno  z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, jak 
i spoza,  

dysponujący prawami do Technologii, jak również podmiot uprawniony do rozporządzania prawami 
do Technologii (dystrybutor)  który jest stroną Umowy warunkowej dotyczącej transferu Technologii 
zawieranej z Wnioskodawcą. 
Dofinansowanie: Grant może być udzielony w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej albo 
pomocy de minimis.  
Minimalna wartość dofinansowania projektu - 150 tys. zł, maksymalna - 200 tys. euro. 

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się tylko koszty nabycia Technologii, tj. koszt zakupu lub 
uzyskania licencji do Technologii. Koszt wdrożenia Technologii nie jest objęty grantem. Kosztami 
kwalifikowanymi nie są także szkolenie pracowników/zespołu. 
Okres trwania projektu: do 31 grudnia 2022 r. 
Termin składania wniosków: Konkurs podzielony na miesięczne rundy, trwa do 31 grudnia 2020 r. 
lub do wyczerpania alokacji.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski należy składać za pośrednictwem Informatycznego 
Systemu Obsługi Projektów (ISOP) wraz z częścią finansową Wniosku w formacie Excel i PDF, bez 
pozostałych załączników oraz w formie pisemnej na formularzu wygenerowanym i wydrukowanym 
z ISOP wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie przeprowadzania konkursu. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu Sieć Otwartych Innowacji. 
 
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 
 
 
 
 

https://siecotwartychinnowacji.pl/aktualnosci/ruszyla-i-runda-konkursu-4-na-transfer-technologii/
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Komunikaty 

 
1. Harmonogram konkursów na rok 2020 (stan na 7.04.2020) 
 
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. EURAXESS - granty i stypendia kwiecień 2020 r. 
 
Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla doktorantów 
i pracowników naukowych (kwiecień 2020 r.). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu EURAXESS. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Pomoc publiczna z Funduszy UE na nowych zasadach 
 
Dwa projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, które umożliwią wsparcie firm 
z funduszy unijnych na specjalnych, antykryzysowych zasadach, trafiły we wtorek do Komisji 
Europejskiej. Do Komisji wpłynęły: 

1. projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania 
w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-

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/
https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
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2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, 
2. projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania 

pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 
w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. 

Po uzgodnieniach z Komisją i publikacji w Dzienniku Ustaw rozporządzenia umożliwią udzielanie 
przedsiębiorcom wsparcia z funduszy unijnych w formie dotacji, pomocy zwrotnej, pożyczek 
i gwarancji/poręczeń na nowych, antykryzysowych zasadach: 

 fundusze UE na kapitał obrotowy, 
 wsparcie również dla firm w trudnej sytuacji, 
 wyższe limity pomocy publicznej. 

 
Szczegółowe informacje dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Małgorzata Szymańska  
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 64 50, email: małgorzata.szymańska@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. Nowa platforma ERA Corona na portalu Funding and Tenders 
 
Komisja Europejska uruchomiła platformę z informacjami dotyczącymi m.in. zmian w realizacji 
projektów i składaniu wniosków w programie Horyzont 2020 w związku pandemią COVID-19.  

Na platformie European Research Area (ERA) Corona znajdują się aktualne terminy konkursów 
w programie H2020 oraz odpowiedzi na pytania o przedłużenie projektów czy opóźnienia w ich 
realizacji. Komisja Europejska wprowadziła uproszczone procedury przedłużania grantu o 6 miesięcy 
oraz dopuściła możliwość składania niekompletnych i skróconych raportów.  

Na platformie zamieszczono również linki do stron o badaniach nad koronawirusem oraz 
inicjatyw unijnych i krajowych w tym obszarze.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na platformie ERA Corona Platform. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Edyta Czerwonka 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 80, email: edyta.czerwonka@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
5. Wydłużeniu naboru wniosków w konkursie nr 4/4.1.1/2019 – Wspólne Przedsięwzięcie INGA  
 
Nabór wniosków o dofinansowanie zostaje wydłużony do 7 sierpnia br. Nabór wniosków w pierwszej 
rundzie jest wydłużony do 8 maja, druga runda trwać będzie od 9 maja do 7 sierpnia.  

Stosowne zmiany zostały wprowadzone w dokumentacji konkursowej – Regulaminie konkursu 
oraz w ogłoszeniu o konkursie. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Pomoc-publiczna-z-Funduszy-UE-na-nowych-zasadach
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=31599&L=334&tx_news_pi1%5Bnews%5D=62189&cHash=4a16848b639e7f6d6aedc57e815abe09
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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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
6. Szybka ścieżka dla Mazowsza - PO IR 3/1.1.1/2020 – przypomnienie o konkursie 
 
Zachęcamy do aplikowania w konkursie w ramach PO IR Szybka Ścieżka dla Mazowsza z dostępną 
alokacją dla województwa mazowieckiego aż 220 mln zł. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie COP PW. 
 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Data  Organizator  Temat  

2020-04-14  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)  

2020-04-16  Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE  

ABC przygotowania wniosku do Horyzontu 
2020 projekty realizowane w konsorcjach 
międzynarodowych - webinarum  

2020-04-16- 
2020-04-17  

Międzynarodowy Instytut Biologii 
Molekularnej i Komórkowej  

Międzynarodowa konferencja dla młodych 
naukowców w dziedzinie biologii molekularnej 
i komórkowej  

2020-04-22  Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 
Wrocław  

Szkolenie on-line: Audyt w projektach 
programu Horyzont 2020 oczami biegłego 
rewidenta  

2020-04-23  Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 
Wrocław  

Indywidualne stypendia wyjazdowe – Działania 
Marie Skłodowska-Curie - szkolenie online  

2020-05-07  Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE, projekt 
Net4Mobility+  

Webinarium MSCA COFUND - Działania Marii 
Skłodowskiej-Curie w ramach Horyzontu 2020  

 
 

email: izabe la.dra nka@pw.edu.pl  

 

https://www.cop.pw.edu.pl/Fundusze-strukturalne/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/Szybka-sciezka-dla-Mazowsza-PO-IR-3-1.1.1-2020
https://www.ncbrdlafirm.pl/14-kwietnia-2020-warszawa/
https://www.ncbrdlafirm.pl/14-kwietnia-2020-warszawa/
https://www.ncbrdlafirm.pl/14-kwietnia-2020-warszawa/
https://www.ncbrdlafirm.pl/14-kwietnia-2020-warszawa/
https://www.ncbrdlafirm.pl/14-kwietnia-2020-warszawa/
https://www.ncbrdlafirm.pl/14-kwietnia-2020-warszawa/
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52351&znewsletter=8kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52351&znewsletter=8kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52351&znewsletter=8kwietnia2020
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://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52042&znewsletter=8kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52042&znewsletter=8kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52042&znewsletter=8kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52300&znewsletter=1kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52300&znewsletter=1kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=52100&znewsletter=1kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=52100&znewsletter=1kwietnia2020

