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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 - Centrum wiedzy o dostępności 
 
Komunikaty 

1. Dostęp do infrastruktury badawczej Joint Research Centre (JRC) w ramach programu 
EURATOM 

2. Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju czeka na podpis Prezydenta 
3. Wytyczne w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 

2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - NOWA WERSJA 
 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 - Centrum wiedzy o dostępności 
  
Cel: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania centrum wiedzy o dostępności jako jednostki 
wspierającej stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego w obszarze 
kształcenia na poziomie wyższym, w szczególności poprzez: 

 wsparcie organizacyjne w powołaniu i prowadzeniu działalności centrum, 

 upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego, 

 podnoszenie kompetencji kadry uczelni w zakresie zasad projektowania uniwersalnego, 

 wsparcie uczelni w prowadzeniu kształcenia oraz działalności szkoleniowej w zakresie 
projektowania uniwersalnego z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia wiodących ekspertów 
z uczelni polskich i zagranicznych, 

 wsparcie uczelni w zakresie realizacji – we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – 
kształcenia oraz działalności szkoleniowej w zakresie poprawy dostępności przestrzeni, 
obiektów, produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem zasad 
projektowania uniwersalnego, 

 inicjowanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni w celu wypracowania 
innowacyjnych produktów i standardów dla usług powszechnych w oparciu o zasady 
projektowania uniwersalnego. 

Tematyka: W ramach projektu wymagane jest utworzenie i wsparcie funkcjonowania jednego 
centrum wiedzy o dostępności w ramach wyłącznie jednego wybranego obszaru z niżej wskazanych: 

I. Architektura, urbanistyka i budownictwo, 
II. Transport i mobilność, 
III. Cyfryzacja i komunikacja, 
IV. Design i przedmioty codziennego użytku, 
V. Zdrowie. 

Wnioskodawcy: Uczelnia - publiczna lub niepubliczna, która nie znajduje się w procesie likwidacji 
oraz w wypadku której nie wystąpiono do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 
o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił 
informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów. 
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Partnerstwo/Podwykonawstwo: Zgodnie z Kryterium dostępu nr 10 Projekt jest realizowany 
w partnerstwie z co najmniej 1 uczelnią, gdzie intencją partnerstwa jest budowanie i rozwijanie 
interdyscyplinarnego podejścia do projektowania uniwersalnego w zakresie obszaru wybranego 
w projekcie spośród obszarów określonych w kryterium dostępu nr 5 (konstrukcja projektu 
partnerskiego, o którym mowa w art. 33 ustawy). 

Nawiązanie partnerstwa z innymi uczelniami ma na celu przede wszystkim budowanie 
interdyscyplinarności, tak ważnej w projektowaniu uniwersalnym. 
Dofinansowanie: Maksymalna wartość projektu wynosi 6 mln zł. 
Okres trwania projektu: do 24 m-cy. 
Termin składania wniosków: od 24 sierpnia do 20 października 2020 r., godz. 14:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Uczelnia może złożyć wyłącznie jeden wniosek, wyłącznie 
w jednym wybranym obszarze ze wskazanych w kryterium dostępu nr 5. Złożenie wniosku jako Lider 
w jednym projekcie nie wyklucza możliwości realizacji przez daną uczelnię innego projektu w ramach 
konkursu – tym razem jako 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. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
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. Dostęp do infrastruktury badawczej Joint Research Centre (JRC) w ramach programu EURATOM 
 
Joint Research Centre ogłosiło nabór wniosków na korzystanie ze swojej infrastruktury badawczej. 
Zaproszenie jest adresowane do instytucji badawczych, uczelni oraz przedsiębiorstw, zajmujących 
się badaniami nad energetyką jądrową. Poniżej znajduje się wykaz udostępnionych laboratoriów 
oraz ostateczne terminy, do których należy złożyć wnioski. 
 

1. Laboratory of the Environmental & Mechanical Materials Assessment (EMMA) – nabór 
wniosków do 15 października 2020 r. 

 AMALIA, assessment of nuclear power plants core internals 

 LILLA, Liquid Lead Laboratory 

 SMPA, Structural Materials Performance Assessment Laboratories 

 MCL, Micro-Characterisation Laboratory 
 

2. European research infrastructure for nuclear reaction, radioactivity, radiation and technology 
studies in science and applications (EUFRAT) – nabór wniosków do 15 października 2020 r. 

 RADMET, Radionuclide Metrology laboratories 

 GELINA, the JRC Neutron Time-of-Flight Facility 

 HADES, Underground laboratory for ultra-low level gamma-ray spectrometry 

 MONNET, Tandem accelerator based fast neutron source 
 

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/konkursy-aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-cwd20-centrum-wiedzy-o-dostepnosci/
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access/relevance-driven/2020-1-rd-emma-amalia
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access/relevance-driven/2020-1-rd-emma-lilla
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access/relevance-driven/20201-rd-emma-smpa
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access/relevance-driven/2020-1-rd-emma-mcl
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access/relevance-driven/2020-1-rd-eufrat-radmet
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access/relevance-driven/2020-1-rd-eufrat-gelina
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access/relevance-driven/2020-1-rd-eufrat-hades
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access/relevance-driven/2020-1-rd-eufrat-monnet
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3. Actinide User Laboratory (ActUsLab) – nabór wniosków do 30 września 2020 r. 

 HC-KA, Hot Cell Laboratory 

 FMR, Fuels and Materials Research 

 PAMEC, Properties of Actinide Materials under Extreme Conditions 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie EU Science Hub. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
dr Aneta Milczarczyk 
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 89, email: aneta.milczarczyk@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju czeka na podpis Prezydenta 
 
Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju jest podstawowym aktem prawnym, który reguluje 
w Polsce politykę rozwoju. Przyjęta przez Sejm nowelizacja wprowadza zmiany, które integrują 
wymiar społeczno-gospodarczy i przestrzenny w dokumentach strategicznych. Wprowadza również 
uregulowania umożliwiające przygotowywanie ram strategicznych do ubiegania się o środki 
z funduszy UE. 

Ustawa stwarza podstawy prawne dla koordynacji różnych instrumentów i źródeł finansowania 
oraz zapewnienia spójności w planowaniu działań rozwojowych.  

"Na poziomie krajowym podstawowym dokumentem określającym cele i kierunki rozwoju 
społecznego, gospodarczego i przestrzennego kraju staje się średniookresowa strategia rozwoju 
kraju. Zrezygnowaliśmy z przygotowywania koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz 
długookresowej strategii rozwoju kraju" – podsumowuje nowelizację ustawy minister funduszy 
i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.  

Na poziomie regionalnym istotą zmian jest wprowadzenie aspektów przestrzennych do strategii 
rozwoju województwa – tzw. model struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa. 
Dotychczasowe plany zagospodarowania przestrzennego województw staną się elementem 
strategii. Tym samym strategie zostaną mocniej osadzone w problematyce związanej z rozwojem 
przestrzennym. Zmiany związane z rezygnacją z planów zagospodarowania przestrzennego 
województw wejdą w życie dopiero po 2025 r. Strategie rozwoju województw powinny zostać 
przygotowane lub dostosowane do nowych wymogów maksymalnie w ciągu 5 lat, co umożliwi 
zakończenie prac nad trwającą obecnie aktualizacją strategii województw pod nowy okres 
programowania UE 2021-2027.  

Na poziomie lokalnym wprowadza się możliwość przygotowywania strategii rozwoju gminy lub 
też strategii rozwoju ponadlokalnego w przypadku dokumentu wspólnego dla kilku gmin. W obu 
przypadkach dokumenty te łączą ze sobą sferę społeczno-gospodarczą i przestrzenną. Wiele 
samorządów terytorialnych przygotowywało dotychczas strategie rozwoju, jednak nie były one 
osadzone w przepisach prawnych. Proponuje się, żeby strategia nie była obligatoryjna – nie każda 
bowiem gmina ma potrzebę posiadania takiej strategii. Możliwość przygotowania wspólnej strategii 
odpowiada na potrzebę planowania działań rozwojowych wykraczających (lub oddziałujących) poza 
granice administracyjne jednostki terytorialnej. Oba rozwiązania umożliwią przygotowanie 
dokumentów, stanowiących ramy strategiczne dla aplikowania o środki unijne.  

Usunięto z porządku prawnego ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego obszaru metropolitalnego. W kolejnym kroku wprowadzone zostaną rozwiązania 

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access/relevance-driven/2020-1-rd-actuslab-hc-ka
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access/relevance-driven/2020-1-rd-actuslab-fmr
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access/relevance-driven/2020-1-rd-actuslab-pamec
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access
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wynikające z prowadzonej obecnie reformy planowania przestrzennego, odnoszące się do studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  

Ustawa wychodzi również naprzeciw koncepcji wzmacniania obszarów o szczególnych 
warunkach społecznych, gospodarczych i przestrzennych, do których konieczne jest skierowanie 
wiązki zintegrowanych interwencji publicznych – tzw. obszary strategicznej interwencji (OSI). 
Obowiązek wskazywania interwencji w OSI na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz 
powiązanie obszarów strategicznej interwencji ze wsparciem inwestycyjnym (finansowanym 
z różnych źródeł) lub regulacyjnym ma na celu lepsze ukierunkowanie dostępnych instrumentów na 
rozwiązywanie problemów zwłaszcza na tych obszarach, gdzie kumulacja negatywnych zjawisk jest 
na tyle duża, że uniemożliwia rozwój.  

Proponuje się nowe podejście do uzgadniania działań rozwojowych z samorządami 
terytorialnymi – kontrakt programowy, sektorowy i porozumienie terytorialne. Kontrakt 
programowy powiązany zostaje z dofinansowaniem i warunkami wykorzystania środków UE 
w ramach regionalnych programów operacyjnych, zarządzanych przez województwa. Kontrakt 
sektorowy będzie stanowił mechanizm uzgadniania zakresu ukierunkowanych terytorialnie działań 
sektorowych podejmowanych przez poszczególnych ministrów właściwych w ich programach 
rozwoju. Oba rodzaje kontraktów będą zawierane pomiędzy stroną rządową a samorządami 
województw. Porozumienie terytorialne ma służyć przede wszystkim uzgadnianiu interwencji 
istotnych z punku widzenia społeczności lokalnych (danej gminy, kilku gmin lub powiatu).  

Zaproponowane zmiany w ustawie umożliwią również przygotowanie dokumentów 
niezbędnych dla pozyskania funduszy UE na lata 2021-2027, tj. Umowy Partnerstwa i programów 
ją realizujących.  

Wśród innych istotnych zmian wprowadza się także koncepcję rozwoju kraju, dokument 
identyfikujący globalne trendy rozwojowe, określającego scenariusze i wyzwania rozwojowe Polski w 
wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym w długim czasie. Koncepcja będzie 
dokumentem pomocniczym, dostarczającym informacji o megatrendach, co sprzyjać będzie 
podejmowaniu decyzji odnośnie kierunków rozwoju kraju w średniookresowej strategii rozwoju 
kraju.  

Wprowadzono również do porządku prawnego polityki publiczne. Dokumenty przygotowywane 
na poziomie krajowym, pokazujące, w jaki sposób – w kontekście przyjętych celów rozwojowych 
kraju – realizowane będą cele w odniesieniu do danego sektora, dziedziny czy terytorium. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Wytyczne w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 
2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - NOWA WERSJA 
 
Krajowy Punkt Kontaktowy Funduszy Norweskich i EOG informuje, że zmienione zostały Wytyczne 
dotyczące zamówień publicznych. Najważniejszą zmianą jest rozszerzenie katalogu przesłanek 
niestosowania Wytycznych (Rozdział 1, pkt 6). Wersja aktualna obowiązuje od 1 sierpnia 2020 r.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są w Serwisie Funduszy Norweskich i EOG. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/nowelizacja-ustawy-o-zasadach-prowadzenia-polityki-rozwoju-czeka-na-podpis-prezydenta/
https://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/wytyczne-dotyczace-zamowien-publicznych-nowa-wersja/
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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 
 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2020-07-29 European Partnership on Artificial 
Intelligence, Data and Robotic 

Sesje informacyjne dotyczące agendy B+R+I 
Europejskiego Partnerstwa AI, danych i 
robotyki - online 

2020-07-30 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Wniosek MSCA IF oczami eksperta KE – nauki 
ścisłe - online  

2020-09-03- 
2020-09-04 

Stowarzyszenie Organizatorów 
Ośrodków Innowacji i 
Przedsiębiorczości w Polsce 

Szkoła Letnia Innowacji dla doktorantów i 
pracowników naukowych zajmujących się 
innowacjami - online 

2020-09-22- 
2020-09-23 

Komisja Europejska European Research and Innovation Days 2020 - 
online  

2020-09-29 JPI Urban Europe  JPI Urban Europe Projects Meeting 2020  

2020-09-30- 
2020-10-02 

JPI Urban Europe  9. konferencja europejska na temat 
zrównoważonych miast i miasteczek  

2020-11-12 JPI Urban Europe  Stepping up the Game – Driving Urban 
Transitions 

 
 

 

 
 

https://www.kpk.gov.pl/?p=54329&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54329&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54329&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/wniosek-msca-if-oczami-eksperta-ke-nauki-scisle
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/wniosek-msca-if-oczami-eksperta-ke-nauki-scisle
https://www.kpk.gov.pl/?p=54345&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54345&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54345&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/european-research-and-innovation-days-2020
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/european-research-and-innovation-days-2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54226&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54226&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54226&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54226&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54226&znewsletter=15lipca2020

