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1. Warsztaty dla naukowców rozważających złożenie grantu ERC z polską jednostką 
2. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. NCBR ogłosił konkurs „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenieniem się 
zakażenia wirusem SARS- CoV- 2 oraz w leczeniu COVID-19” 
 
Cel: Wdrożenie metod prewencji rozprzestrzeniania się zakażenia lub zwalczania zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 będącej przyczyną ogłoszenia stanu epidemii. 
Tematyka: Badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie metod prewencji rozprzestrzeniania się 
zakażenia lub zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19. 
Wnioskodawcy:  

1. szpitale jednoimienne, 
2. konsorcja szpitali jednoimiennych – max 2 podmioty, 
3. konsorcja szpitali jednoimiennych i jednostek naukowych – max 2 podmioty. 

Dofinansowanie: Budżet konkursu wynosi 100 mln zł. Poziom dofinansowania na realizację prac w 
projekcie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. 
Okres trwania projektu: 12 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 31 maja 2020 r., godz. 16:00.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie za 
pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
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 
 
 

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-naboru-wsparcie-szpitali-jednoimiennych-62543/
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Komunikaty 

 
1. Nowy pakiet legislacyjny – Komisja Europejska uwzględniła postulaty Polski 
  
Obecnie gospodarki europejskie zmagają się z negatywnymi konsekwencjami pandemii 
spowodowanej przez koronawirus. Ta szczególna sytuacja wymaga podjęcia nadzwyczajnych 
środków. Za sprawą Polski i innych krajów członkowskich Komisja Europejska uelastycznia przepisy 
dotyczące funduszy unijnych. Od dziś obowiązuje drugi pakiet legislacyjny dla działań 
antycovidowych. Przyjęte rozwiązania obejmują między innymi:  

 dodatkową elastyczność w przenoszeniu środków między funduszami polityki spójności, czyli 
Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, Europejskim Funduszem Społecznym czy 
Funduszem Spójności, oraz między kategoriami regionów, czyli będącymi na różnym poziomie 
rozwoju,  

 zwolnienie państw członkowskich z konieczności przestrzegania wymogów tak zwanej 
koncentracji tematycznej, czyli nakierowania pieniędzy na ściśle określone dziedziny. Chodzi 
o to, aby umożliwić wykorzystanie funduszy w obszarach najbardziej dotkniętych kryzysem, 
umożliwienie udzielania wsparcia przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji – 
dotąd nie było to możliwe,  

 uznanie za kwalifikowane wydatków poniesionych w związku z walką z pandemią w projektach 
wcześniej nieobjętych unijnym dofinansowaniem,  

 umożliwienie państwom członkowskim tymczasowej (w roku obrachunkowym 2020-2021) 
możliwości podniesienia poziomu dofinansowania do 100% wartości przy składaniu wniosków 
o płatność do KE. To rozwiązanie, które ma poprawić sytuację finansową państw 
członkowskich, ale nie oznacza ono, że poszczególni beneficjenci otrzymają 100-procentowe 
dofinansowanie projektów.  

Zmiany dotyczą technicznych korekt w przepisach, jednak niezwykle istotnych z punktu 
widzenia sprawnej realizacji inwestycji współfinansowanych przez UE. Przyjęcie tych propozycji 
znacząco ułatwi wykorzystanie funduszy unijnych nie tylko na bezpośrednią walkę z koronawirusem, 
ale przede wszystkim na łagodzenie jego negatywnego wpływu na gospodarkę.  

Pakiet legislacyjny obowiązuje od 24 kwietnia 2020 r., czyli od momentu oblikowania go 
w Dzienniku Urzędowym UE. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych dotyczących kontroli 
 
W związku z epidemią koronawirusa COVID-19 w Polsce oraz koniecznością zapewnienia ciągłości 
procesu kontroli funduszy unijnych 24 kwietnia 2020 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 
poinformowała o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju 
w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 17 września 2019 r.  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/nowy-pakiet-legislacyjny-komisja-europejska-uwzglednila-postulaty-polski/


  
 

 

3 

 2020-04-29 
 
 

Częściowe zawieszenie wytycznych pozwoli na sprawne wykonywanie kontroli, w tym kontroli 
systemowych oraz weryfikacji wydatków projektowych przez instytucje kontrolujące, w kontekście 
ograniczeń wynikających z sytuacji stanu zagrożenia epidemią.  

Stosowanie wytycznych w zakresie wskazanym w Informacji o częściowym zawieszeniu 
stosowania wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020  
zawiesza się od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  

  
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 
 
 

Szkolenia 

 
1. Warsztaty dla naukowców rozważających złożenie grantu ERC z polską jednostką 
 
Temat spotkania: Wszystko, co powinieneś wiedzieć o grantach ERC. 

Organizator: Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN. 

Prowadzący szkolenie: Lotte Jaspers, współzałożycielka Yellow Research, topowej holenderskiej 
agencji szkoleniowej. Ekspertka ma wieloletnie doświadczenie praktyczne w pisaniu wniosków 
aplikacyjnych oraz wspieraniu setek naukowców w staraniach o europejskie i krajowe granty.  

Termin: 27 maja 2020 r., godz. 9:00–16:30.  

Miejsce: Pałac Staszica, Nowy Świat 72, Warszawa (lub online). 

Agenda: Podczas szkolenia naukowcy znajdą podpowiedzi, jak napisać najlepszy wniosek grantowy. 
Będą poruszone m.in. następujące zagadnienia:  

 wniosek badawczy – jakich pomysłów oczekuje ERC, 

 różnice w pisaniu części B1 oraz B2 wniosku, 

 doskonałość badacza – kto i kiedy powinien aplikować, 

 kryteria ewaluacji w ERC, 

 struktura zwycięskiego wniosku: idealna prezentacja CV oraz projektu badawczego. 
Oprócz udziału w spotkaniu uczestnicy otrzymają podręcznik przygotowany w wersji 

elektronicznej przez Yellow Research oraz dostęp do nagrania video ze spotkania. Co więcej, 
wszelkie wątpliwości i dodatkowe pytania zostaną wyjaśnione w specjalnym webinarium dla 
uczestników, podczas którego prowadząca odniesie się do szczegółowych pytań i wątpliwości 
przekazanych na warsztatach i w e-mailach przesłanych przez uczestników.  

Koszt: Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Warto zaznaczyć, że podobne warsztaty w ofercie 
komercyjnej Yellow Research kosztują 600-800 euro. 

Zgłoszenie: Formularz rejestracyjny dostępny jest pod linkiem: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjqZ_fKfLbENtwA6GkSEv9t-
FGZED7az6xmDE9mCXuZFkHyQ/viewform 

Na spotkanie można zapisywać się do 5 maja 2020 r., godz. 12:00. Organizator zastrzega sobie 
prawo do wyboru uczestników na podstawie formularza aplikacyjnego. Wybrani uczestnicy zostaną 
powiadomieni osobnym e-mailem najpóźniej 12 maja 2020 r. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/88343/Informacja_o_czesciowym_zawieszeniu_stosowania_wytycznych_w_zakresie_kontroli.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/88343/Informacja_o_czesciowym_zawieszeniu_stosowania_wytycznych_w_zakresie_kontroli.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/informacja-o-czesciowym-zawieszeniu-stosowania-wytycznych-dotyczacych-kontroli/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjqZ_fKfLbENtwA6GkSEv9t-FGZED7az6xmDE9mCXuZFkHyQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjqZ_fKfLbENtwA6GkSEv9t-FGZED7az6xmDE9mCXuZFkHyQ/viewform
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Uwaga: W związku z ewentualnością wydłużania się okresu trwania epidemii koronowirusa SARS-
CoV-2 organizator zakłada możliwość organizacji całego spotkania on-line. Uczestnicy zostaną 
powiadomieni najpóźniej na 2 tygodnie przed datą spotkania, w jakiej formie się ono odbędzie. 
Wszelkie szczegóły zostaną przekazane uczestnikom w osobnej wiadomości. Zakresy tematyczne 
poruszane podczas obu typów warsztatów będą takie same. Pozostałe reguły dotyczące rekrutacji 
uczestników pozostaną niezmienione. 

 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN. 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Data  Organizator  Temat  

2020-04-30  Komisja Europejska  LIFE Information & Networking Day 2020  

2020-04-30  Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE Poznań  

Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-
Curie na dobry (re)start kariery naukowej - 
webinarium  

2020-05-06  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów 
Badawczych UE  

Wpływ epidemii COVID-19 na realizację 
projektów w programie Horyzont 2020 - 
webinarium  

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

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

2020-05-07  Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE Szczecin  

Stypendia indywidualne MSCA - szkolenie on-
line  

2020-05-11  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów 
Badawczych UE  

Webinarium dla jednostek zainteresowanych 
zaproszeniem indywidualnych naukowców w 
ramach MSCA IF  

2020-05-19  Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE Wrocław  

Open Science & Open Access ze szczególnym 
uwzględnieniem programu Horyzont 2020  

2020-05-21  Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE Wrocław  

Zostań ekspertem oceniającym w 
programach międzynarodowych - Horyzont 
2020  

2020-05-25- 
2020-05-27  

Ideal-ist- ICT NCP Network  Ideal-ist Proposal Check Event for ICT Calls in 
Horizon 2020  

2020-05-27  Biuro Doskonałości Naukowej PAN, 
holenderską agencję szkoleniową 
Yellow Research  

Warsztaty dla naukowców rozważających 
złożenie grantu ERC z polską jednostką  

2020-05-28  Enterprise Europe Network przy 
Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości 
wraz z Europejskim IP Helpdesk  

IP Management in H2020 – with a special 
focus on MSCA  

2020-06-02  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów 
Badawczych UE, projekt Net4Mobility+  

Webinar on Marie Skłodowska-Curie Actions 
(MSCA) with specific focus on Individual 
fellowships  

 

https://informacje.pan.pl/index.php/polecamy/2937-warsztaty-z-yellow-research-o-grantach-erc
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1567,komisja-europejska-zaprasza-na-wirtualna-konferencje-information-networking-day-2020.html
https://www.ppnt.poznan.pl/rpk#szkolenia
https://www.ppnt.poznan.pl/rpk#szkolenia
https://www.ppnt.poznan.pl/rpk#szkolenia
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52758&znewsletter=22kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52758&znewsletter=22kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52758&znewsletter=22kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=52100&znewsletter=1kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=52100&znewsletter=1kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=52100&znewsletter=1kwietnia2020
https://innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/stypendium-indywidualne-msca
https://innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/stypendium-indywidualne-msca
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52867&znewsletter=22kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52867&znewsletter=22kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52867&znewsletter=22kwietnia2020
http://rpk.wroclaw.pl/szkolenia.html
http://rpk.wroclaw.pl/szkolenia.html
http://rpk.wroclaw.pl/szkolenia.html
http://rpk.wroclaw.pl/szkolenia.html
http://rpk.wroclaw.pl/szkolenia.html
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=53002&znewsletter=29kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=53002&znewsletter=29kwietnia2020
https://informacje.pan.pl/index.php/polecamy/2937-warsztaty-z-yellow-research-o-grantach-erc
https://informacje.pan.pl/index.php/polecamy/2937-warsztaty-z-yellow-research-o-grantach-erc
http://www.frp.lodz.pl/webinarium-ip-management-in-h2020-with-a-special-focus-on-msca-28-maja-2020-r/
http://www.frp.lodz.pl/webinarium-ip-management-in-h2020-with-a-special-focus-on-msca-28-maja-2020-r/
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52928&znewsletter=29kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52928&znewsletter=29kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52928&znewsletter=29kwietnia2020

