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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. NCBR ogłosił nabór w VIII konkursie na projekty bilateralne w ramach współpracy polsko-
tajwańskiej 

2. Ministerstwo Rozwoju ogłasza nabór koncepcji biznesowych polskich kandydatów 
zainteresowanych wejściem do europejskiej sieci Hubów Innowacji Cyfrowych (European 
Digital Innovation Hubs) 

 
Komunikaty 

1. Oferta składania wniosków o stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie 
z Uniwersytetem Wiedeńskim 

2. Nabór do programu podoktoranckiego Université libre de Bruxelles w ramach projektu 
H2020 Marie Skłodowska-Curie Cofund 

3. Zaproszenie do współpracy przy wniosku w konkursie H2020: Robotics in Application Areas 
(ICT-46-2020) 

4. Konkurs 3/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka dla Mazowsza – wydłużenie terminu naboru 
wniosków o dofinansowanie 

5. Częściowe zawieszenie wytycznych EFS w obszarze edukacji, przeciwdziałających COVID-19 
6. Komunikat dotyczący stosowania specustawy funduszowej w zakresie wniosków o płatność 

i terminów realizacji projektów 
7. Zmiana dokumentacji konkursowej w poddziałaniu 2.3.2 PO IR Bony na innowacje dla MŚP – 

konkurs ogólny 
8. Zmiana dokumentacji konkursowej w poddziałaniu 2.3.2 PO IR Bony na innowacje dla MŚP – 

konkurs Dostępność Plus 
9. Nowy regulamin stypendiów w projektach FNP z pomocą publiczną 
10. Wyjaśnienia dotyczące częściowego zawieszenia stosowania wytycznych w zakresie 

zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych 
 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. NCBR ogłosił nabór w VIII konkursie na projekty bilateralne w ramach współpracy polsko-
tajwańskiej 
 
Cel: Współpraca naukowców z Tajlandii i Polski, wzmocnienie obecnie istniejącego partnerstwa 
w zakresie badań naukowych obu krajów oraz podnoszenie poziomu nauki i technologii w Polsce 
i Tajlandii. 
Tematyka: dla ścieżki 1 i 2: 

1. Neuroscience, 
2. Energy efficiency technologies, including air-conditioning, refrigeration, thermal energy 

technologies, 
3. Materials science and engineering, 
4. Smart Vehicles (including AI and electromobility), 
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5. Quantum technology and Cybersecurity. 
Wnioskodawcy:  
Ścieżka 1:  

 organizacje badawcze;  

 konsorcjum złożone z organizacji badawczych. 
Ścieżka 2:  

 konsorcjum min. 2 podmiotów, w tym min. 1 organizacja badawcza i 1 przedsiębiorca;  

 mikro, mały i średni przedsiębiorca;  

 konsorcjum kilku przedsiębiorców. 
Dofinansowanie: 
Ścieżka 1:  

 kwota środków przeznaczona na dofinansowanie - 500 tys. euro; 

 kwota dofinansowania pojedynczego projektu - 30 tys. euro.  
Ścieżka 2:  

 kwota środków przeznaczona na dofinansowanie - 900 tys. euro; 

 kwota dofinansowania pojedynczego projektu - 100 tys. euro.  
Okres trwania projektu: do 36 m-cy. 
Termin składania wniosków: od 12 maja do 31 lipca 2020 r.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej na 
adres e- mai: tajwan@ncbr.gov.pl. 
 
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 
 
W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum:  
Olga Sobczyk  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów  
tel. 22 234 58 19, email: olga.sobczyk@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Ministerstwo Rozwoju ogłasza nabór koncepcji biznesowych polskich kandydatów 
zainteresowanych wejściem do europejskiej sieci Hubów Innowacji Cyfrowych (European Digital 
Innovation Hubs) 
 
Cel: Przygotowanie koncepcji potencjalnych ośrodków Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych 
w Polsce, które pomogą przedsiębiorstwom w zwiększaniu ich konkurencyjności poprzez wsparcie 
w transformacji cyfrowej. 
Tematyka: Usługi umożliwiające przedsiębiorcy stworzenie planu transformacji cyfrowej, dostęp do 
aktualnej specjalistycznej wiedzy, a także testowanie rozwiązań lub eksperymentowanie 

https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=31005&L=908&tx_news_pi1%5Bnews%5D=62939&cHash=f1e5f4ece85b80044bc914bfb148babb
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z najnowszymi technologiami, mającymi potencjalnie kluczowe znaczenie dla wytwarzanych przez 
niego produktów, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych. 
Wnioskodawcy:  
1. osoby prawne będące przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292), 
2. podmioty statutowo działające na rzecz innowacyjności gospodarki, będące: 

a. jednostkami naukowymi, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.),  

b. technikami, szkołami branżowymi i Centrami Kształcenia Praktycznego,  
c. podmiotami prowadzącymi na podstawie posiadanego statutu działalność o charakterze 

not-for-profit powołane przez co najmniej dwie osoby prawne, w tym jedną należącą do 
kategorii wymienionej w pkt 1), a drugą należącą do kategorii wymienionej w pkt 2) lit. a), 
również w konsorcjum.  

Dofinansowanie: Planowany w programie budżet dla Polski wynosi ok. 60 mln euro, plus wkład 
krajowy. 
Termin składania wniosków: do 31 maja 2020 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Propozycje modelu funkcjonowania potencjalnego 
Europejskiego Hubu Innowacji Cyfrowych, a także uwagi dotyczące kryteriów naboru, przygotowane 
według wzoru (Załącznik nr 2) należy przesłać do 31 maja 2020 r. na adres mailowy: 
konkursDIH@mr.gov.pl.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Wojciech Jarnuszkiewicz  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 57 44, email: wojciech.jarnuszkiewicz@pw.edu.pl 
 

Komunikaty 

 
1. Oferta składania wniosków o stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie 
z Uniwersytetem Wiedeńskim 

 
Uniwersytet Wiedeński zaprasza naukowców do przesłania Expression of Interest w celu wspólnego 
aplikowania o stypendium Marii Skłodowskiej Curie w ramach programu Horyzont 2020. Termin 
składania EoI upływa 5 czerwca 2020 r.  

Stypendia Marii Skłodowskiej Curie (Marie-Sklodowska Curie Individual Fellowships) są 
przyznawane naukowcom ze stopniem co najmniej doktora na realizację projektu badawczego, 
a także udział w konferencjach i szkoleniach. Naukowiec przygotowuje wniosek z instytucją 
goszczącą ze wsparciem opiekuna naukowego. Konkurs na wnioski MSCA IF w programie H2020 
zostanie zamknięty 9 września 2020 r.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Uniwersytetu Wiedeńskiego.  
 
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 
__________________________________________________________________________________ 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/nabor-koncepcji-kandydatow-na-krajowe-osrodki-sieci-edih
https://forschungsservice.univie.ac.at/foerderung/msca-if/
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2. Nabór do programu podoktoranckiego Université libre de Bruxelles w ramach projektu H2020 
Marie Skłodowska-Curie Cofund 

 
Program IF @ ULB współfinansowany przez H2020 Marie Skłodowska Curie Cofund zakłada 
zrekrutowanie przez ULB międzynarodowych badaczy we wszystkich dziedzinach naukowych 
ze stopniem doktora. Termin składania wniosków do trzeciego konkursu upływa 1 września 2020 r., 
godz. 17:00.  

W obecnie ogłoszonym trzecim konkursie zostanie przyjętych 21 badaczy. Każde stypendium 
będzie przyznawane na dwa lata i dotyczy indywidualnego programu rozwoju kariery.  
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru do programu podoktoranckiego IF@ULB na stronie 
projektu.  
 
Więcej Informacji o projektach typu MSCA-COFUND można znaleźć na stronie Krajowego Punktu 
Kontaktowego Programów Badawczych UE.  
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Zaproszenie do współpracy przy wniosku w konkursie H2020: Robotics in Application Areas (ICT-
46-2020) 

 
Firma Industry 4.0 Librimind z Tel Awiwu zaprasza do współpracy naukowców z PW 
zainteresowanych wspólnym złożeniem wniosku w konkursie programu Horyzont 2020: Robotics in 
Application Areas (ICT-46-2020). Termin składania wniosków upływa 17 czerwca 2020 r.  

Poszukiwani są specjaliści z zakresu fotoniki (spectral photonics), którzy zaprojektują lekką 
kamerę hiperspektralną (snapshot lightweight Hyper Spectral camera). Librimind specjalizuje się 
w zwiększaniu wydajności produkcyjnej przedsiębiorstw przez zastosowanie nowych technologii.  
Prezentacja działalności firmy jest dostępna na stronie: https://docsend.com/view/nwx9q5jrhn7zaj9k.  
Naukowcy zainteresowani złożeniem wniosku proszeni są o kontakt z COP-em lub bezpośrednio 
z firmą Librimind: victor@librimind.com.  
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. Konkurs 3/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka dla Mazowsza – wydłużenie terminu naboru wniosków 
o dofinansowanie 
 
NCBR poinformowało o wydłużeniu naboru wniosków w konkursie nr 3/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka 
dla Mazowsza, ogłoszonym 9 marca 2020 r. Termin zakończenia naboru wniosków przesunięto 
na 1 czerwca 2020 r.  

https://if-at-ulb.ulb.be/call-information
https://if-at-ulb.ulb.be/call-information
http://www.kpk.gov.pl/h2020-i-inne-programy/horyzont-2020/excelence-science/msca-skills-and-career-develpoment
http://www.kpk.gov.pl/h2020-i-inne-programy/horyzont-2020/excelence-science/msca-skills-and-career-develpoment
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-46-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-46-2020
https://docsend.com/view/nwx9q5jrhn7zaj9k
mailto:victor@librimind.com
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Dodatkowo wydłużono czas na ocenę projektów przez NCBR - do 120 dni oraz okres realizacji 
projektów przez beneficjantów - z 30 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Zmodyfikowane w tym 
zakresie Ogłoszenie o konkursie, Regulamin konkursu, Wniosek o dofinansowanie i Instrukcja 
wypełniania wniosku obowiązują od 14 maja br.  
 
Więcej na temat konkursu na stronie COP PW.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
5. Częściowe zawieszenie wytycznych EFS w obszarze edukacji, przeciwdziałających COVID-19 
 
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowała o częściowym zawieszeniu stosowania 
niektórych zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z dnia 11 września 
2019 r. Częściowe zawieszenie wytycznych stosuje się do projektów, które zakładają działania na 
rzecz walki z epidemią COVID-19 lub w których spełnienie warunków opisanych w wytycznych stało 
się niemożliwe ze względu na epidemię. Wyłączenia stosuje się zarówno dla projektów nowo 
wybieranych do dofinansowania, jak i już realizowanych, również na podstawie poprzednich wersji.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
6. Komunikat dotyczący stosowania specustawy funduszowej w zakresie wniosków o płatność 
i terminów realizacji projektów 
 
W celu ograniczenia negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19 na realizację projektów określone 
w umowach o dofinansowanie albo w decyzjach o dofinansowaniu terminy:  

 składania wniosków o płatność przypadające w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. – ulegają 
wydłużeniu o 30 dni;  

 zakończenia realizacji projektów – ulegają wydłużeniu o 90 dni, jednak nie dłużej niż do dnia 
31 grudnia 2023 r.  

 
Szczegółowe informacje dostępne są w Serwisie RP WM. 
 
 
 

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.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/konkurs-31112020-szybka-sciezka-dla-mazowsza-wydluzenie-terminu-naboru-wnioskow-o-dofinansow/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/czesciowe-zawieszenie-wytycznych-efs-w-obszarze-edukacji-przeciwdzialajacych-covid-19/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/komunikat-dotyczacy-stosowania-specustawy-funduszowej-w-zakresie-wnioskow-o-platnosc-i-terminow-realizacji-projektow/
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W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Elżbieta Śmietanka  
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 59 26, email: elżbieta.śmietanka@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
7. Zmiana dokumentacji konkursowej w poddziałaniu 2.3.2 PO IR Bony na innowacje dla MŚP – 
konkurs ogólny 
 
Na Portalu Funduszy Europejskich zamieszczono informację o zmianach dotyczących w szczególności 
terminów przewidzianych na poszczególne czynności określone w Regulaminie, które mają na celu 
przeciwdziałanie utrudnieniom wynikającym z wystąpienia COVID-19. Wydłużone zostały terminy 
naborów w komponencie usługowym do 30 września 2020 r. 
 
Więcej na temat konkursu na stronie COP PW.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Elżbieta Śmietanka  
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 59 26, email: elżbieta.śmietanka@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
8. Zmiana dokumentacji konkursowej w poddziałaniu 2.3.2 PO IR Bony na innowacje dla MŚP – 
konkurs Dostępność Plus 
 
Na Portalu Funduszy Europejskich zamieszczono informację o zmianach dotyczących w szczególności 
terminów przewidzianych na poszczególne czynności określone w Regulaminie, które mają na celu 
przeciwdziałanie utrudnieniom wynikającym z wystąpienia COVID-19. Wydłużone zostały terminy 
naborów w komponencie dostępność plus do 30 września 2020 r. 
 
Więcej na temat konkursu na stronie COP PW.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Elżbieta Śmietanka  
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 59 26, email: elżbieta.śmietanka@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

https://www.cop.pw.edu.pl/Fundusze-strukturalne/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/Bony-na-innowacje-dla-MSP-Etap-I-uslugowy-konkurs-ogolny-PO-IR-2.3.2
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/zmiana-dokumentacji-konkursowej-w-poddzialaniu-232-bony-na-innowacje-dla-msp/
https://www.cop.pw.edu.pl/Fundusze-strukturalne/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/Bony-na-innowacje-dla-MSP-Etap-I-uslugowy-Dostepnosc-Plus-PO-IR-2.3.2
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/zmiana-dokumentacji-konkursowej-w-poddzialaniu-232-bony-na-innowacje-dla-msp/
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9. Nowy regulamin stypendiów w projektach FNP z pomocą publiczną 
 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej opublikowała komunikat o zmianach w Regulaminie przyznawania 
stypendiów w projektach realizowanych w ramach działania 4.4 PO IR: TEAM, TEAM-TECH, FIRST 
TEAM, HOMING i POWROTY, uwzględniających pomoc publiczną.  

Główna zmiana dotyczy praw własności intelektualnej studentów lub doktorantów 
uczestniczących w projektach, w ramach których udzielana jest pomoc publiczna. Doprecyzowanie 
wynika z nieścisłości dotychczasowych zapisów Regulaminu (par. 4, ust. 2) względem umowy 
o dofinansowanie (par. 11 ust. 4, lit. a). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie FNP. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
10. Wyjaśnienia dotyczące częściowego zawieszenia stosowania wytycznych w zakresie zagadnień 
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych 
 
W związku z zawieszeniem w dniu 4 maja 2020 r. stosowania wytycznych w zakresie zagadnień 
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód 
i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia 10 stycznia 2019 r. (wiadomość z 4 maja 2020 r.), 
zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi wyjaśnieniami MFiPR. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na Portalu Fundusze Europejskie. 
 
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. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Data  Organizator  Temat  

2020-05-20- 
2020-05-22  

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów 
Badawczych UE Lublin  

Wniosek do MSCA Individual 
Fellowships (IF)  

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

Umiędzynarodowienie badań – granty 
w programie Horyzont 2020 szansą na 
wyjazd lub przyjęcie naukowca z 
zagranicy  

https://www.fnp.org.pl/assets/20200513_Regulamin-przyznawania-stypendi%C3%B3w_dotychczasowi-grantobiorcy.pdf
https://www.fnp.org.pl/zmiana-regulaminu-stypendiow-w-projektach-w-dzialaniu-4-4-w-ramach-ktorych-udzielana-jest-pomoc-publiczna/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/informacja-o-czesciowym-zawieszeniu-stosowania-wytycznych-w-zakresie-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/89684/Wyjasnienia_MFiPR.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/wyjasnienia-dotyczace-czesciowego-zawieszenia-stosowania-wytycznych-w-zakresie-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych/
http://www.rpklublin.pl/1434,20-22-maja-2020-r
http://www.rpklublin.pl/1434,20-22-maja-2020-r
https://www.rpkgdansk.pl/aktualnosci/szkolenie-on-line-umiedzynarodowienie-badan-granty,927
https://www.rpkgdansk.pl/aktualnosci/szkolenie-on-line-umiedzynarodowienie-badan-granty,927
https://www.rpkgdansk.pl/aktualnosci/szkolenie-on-line-umiedzynarodowienie-badan-granty,927
https://www.rpkgdansk.pl/aktualnosci/szkolenie-on-line-umiedzynarodowienie-badan-granty,927
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2020-05-21  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów 
Badawczych UE Wrocław  

Zostań ekspertem oceniającym w 
programach międzynarodowych - 
Horyzont 2020, Horyzont Europa  

2020-05-25  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów 
Badawczych UE Kraków  

Zostań ekspertem oceniającym wnioski 
w Komisji Europejskiej – szkolenie 
online  

2020-05-25- 
2020-05-27  

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

2020-05-26  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów 
Badawczych UE Poznań  

Strony trzecie w projektach w 
Horyzoncie 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  

2020-05-28  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów 
Badawczych UE  

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

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

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

2020-06-02  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów 
Badawczych UE Poznań  

Płatności i kontrola w projektach w 
Horyzoncie 2020  

2020-06-03  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów 
Badawczych UE Wrocław  

Prawa własności intelektualnej w 
projektach badawczych - szkolenie 
online  

2020-06-03  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów 
Badawczych UE  

Konstelacja dla innowacji – Pitching and 
Storytelling -  webinarium  

2020-06-04  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów 
Badawczych UE  

Kluczowe kryterium „Impact” – co 
Komisja Europejska ma na myśli? - 
webinarium  

2020-06-15- 
2020-06-30  

Innovative Medicines Initiative  Webinaria do nadchodzących 
czerwcowych konkursów IMI2 
(Inicjatywa Leków Innowacyjnych)  

 
 

 

 

http://rpk.wroclaw.pl/szkolenia.html
http://rpk.wroclaw.pl/szkolenia.html
http://rpk.wroclaw.pl/szkolenia.html
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/zostan-ekspertem-oceniajacym-wnioski-w-komisji-europejskiej-szkolenie-online
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/zostan-ekspertem-oceniajacym-wnioski-w-komisji-europejskiej-szkolenie-online
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/zostan-ekspertem-oceniajacym-wnioski-w-komisji-europejskiej-szkolenie-online
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://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/strony-trzecie-w-projektach-w-horyzoncie-2020
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/strony-trzecie-w-projektach-w-horyzoncie-2020
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
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=52995&znewsletter=6maja2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52995&znewsletter=6maja2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52995&znewsletter=6maja2020
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
https://www.ppnt.poznan.pl/rpk
https://www.ppnt.poznan.pl/rpk
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/szkolenie-online-prawa-wlasnosci-intelektualnej-w-projektach-badawczych
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/szkolenie-online-prawa-wlasnosci-intelektualnej-w-projektach-badawczych
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/szkolenie-online-prawa-wlasnosci-intelektualnej-w-projektach-badawczych
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/konstelacja-dla-innowacji-pitching-and-story-telling-webinarium
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/konstelacja-dla-innowacji-pitching-and-story-telling-webinarium
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/kluczowe-kryterium-impact-co-komisja-europejska-ma-na-mysli
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/kluczowe-kryterium-impact-co-komisja-europejska-ma-na-mysli
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/kluczowe-kryterium-impact-co-komisja-europejska-ma-na-mysli
https://www.kpk.gov.pl/?p=53334&znewsletter=20maja2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=53334&znewsletter=20maja2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=53334&znewsletter=20maja2020

