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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Działanie 2.19 POWER - konkurs nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-002/20 na pilotażowe 
uruchomienie ośrodka wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności 
architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych 

 
Komunikaty 

1. Harmonogram konkursów na rok 2020 (stan na 7.07.2020) 
 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Działanie 2.19 POWER - konkurs nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-002/20 na pilotażowe 
uruchomienie ośrodka wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności 
architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych 
 
Cel: Wybranie do dofinansowania projektu, w ramach którego zostanie pilotażowo uruchomiony 
ośrodek wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków 
i przestrzeni publicznych.  

Celem działania ośrodka jest wzrost dostępności obiektów i przestrzeni publicznych oraz 
wsparcie podmiotów publicznych w spełnieniu wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062) w zakresie 
dostępności architektonicznej. Projekt ma charakter pilotażowy. Wnioskodawca powinien 
zaproponować najlepszą autorską koncepcję działania ośrodka dla realizacji ww. celu. 
Tematyka: Koncepcja działania ośrodka wsparcia dla podmiotów publicznych z całego kraju 
z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych, który zapewni równe 
traktowanie instytucji i elastyczny dostęp do ekspertów.  
Wnioskodawcy: Jeden z wymienionych podmiotów: 

 Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 

 stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, 

 urzędy administracji geodezyjno-kartograficznej, 

 inspektoraty nadzoru budowlanego, 

 urzędy wojewódzkie, 

 organizacje pozarządowe, 

 partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, 

 przedsiębiorcy, 

 szkoły wyższe, 

 jednostki naukowe, 

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
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Partnerstwo/Podwykonawstwo: W ramach niniejszego konkursu realizacja projektu w partnerstwie 
nie jest obligatoryjna. 
Dofinansowanie: Maksymalna wartość projektu określona w budżecie wniosku o dofinansowanie to 
6 250 000 zł. Z uwagi na charakter konkursu i założenie, że projekt będzie miał charakter 
ogólnopolski, do dofinansowania zostanie wybrany 1 wniosek o dofinansowanie.  

Poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 100%. 
Okres trwania projektu: nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. 
Termin składania wniosków: od 10 sierpnia do 15 września 2020 r., godz. 15:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: W ramach konkursu dany podmiot może wystąpić 
w złożonych wnioskach o dofinansowanie wyłącznie jeden raz - jako wnioskodawca albo partner. 
Z uwagi na limit wniosków składanych przez wnioskodawcę w tym konkursie w przypadku chęci 
aplikowania prosimy o wcześniejszy kontakt z Centrum Obsługi Projektów PW. 

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie, za pośrednictwem 
Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PO WER. 
 
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 
 
 

Komunikaty 

 
1. Harmonogram konkursów na rok 2020 (stan na 7.07.2020) 
 
Na stronie internetowej COP PW, w zakładce Szkolenia/Materiały, a także w witrynie SharePoint 
Centrum zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2020r. 

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, także 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: login - adres mailowy @pw.edu.pl i hasło -takie jak do komputera 
służbowego lub poczty służbowej. 

O wszystkich aktualizacjach witryny będziemy informować Państwa na bieżąco. 
 

https://www.sowa.efs.gov.pl/
https://www.power.gov.pl/nabory/1-321/
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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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 
 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2020-07-08 Krajowy Punkt 
Kontaktowy Programów 
Badawczych UE 

Lato z Marią Skłodowską-Curie: portal EURAXESS – 
możliwości dla instytucji sektora B+R - online 

2020-07-09 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Webinarium z zakresu pracy z systemem – Mazowiecki 
Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny – MEWA 2.0. 

2020-07-13 Regionalny Punkt 
Kontaktowy Programów 
Badawczych UE Gdańsk 

Konkurs ERC w programie Horyzont 2020 – gdzie 
szukać informacji, dokumentów i jak aplikować?  

2020-07-15 Krajowy Punkt 
Kontaktowy Programów 
Badawczych UE 

Lato z Marią Skłodowską-Curie: portal EURAXESS dla 
naukowców - online 

2020-09-22- 
2020-09-23 

Komisja Europejska European Research and Innovation Days 2020 - online  

 
 

 

 

https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/portal-euraxess-mozliwosci-dla-instytucji-sektora-br
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/portal-euraxess-mozliwosci-dla-instytucji-sektora-br
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/webinarium-z-zakresu-pracy-z-systemem-mazowiecki-elektroniczny-wniosek-aplikacyjny-mewa-2-0/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/webinarium-z-zakresu-pracy-z-systemem-mazowiecki-elektroniczny-wniosek-aplikacyjny-mewa-2-0/
https://www.rpkgdansk.pl/aktualnosci/szkolenie-on-line-pt-konkurs-erc-w-programie-horyz,937
https://www.rpkgdansk.pl/aktualnosci/szkolenie-on-line-pt-konkurs-erc-w-programie-horyz,937
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/portal-euraxess-dla-naukowcow
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/portal-euraxess-dla-naukowcow
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/european-research-and-innovation-days-2020

