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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Konkurs grantowym realizowanym w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla 
podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” skierowany do podmiotów 
realizujących projekty standardowe w ramach EFS 

 
Komunikaty 

1. EURAXESS - granty i stypendia sierpień 2020 r. 
2. Nowa wersja aplikacji Baza Konkurencyjności (BK2021) 
3. Informacja nt. załączników finansowych do wniosków składanych w partnerstwie 

w projektach ze środków norweskich i EOG 
4. Informacja dotycząca oświadczenia dot. pomocy publicznej dla partnerów - projekty 

w ramach środków norweskich i EOG 
5. Konsultacje społeczne tematów Interreg Regionu Morza Bałtyckiego 2021-2027 
6. Enterprise Ireland zaprasza do składania wniosków w ramach programu Career Development 

Fellowships in the National Technology Centre and Technology Gateway Programme 
 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Konkurs grantowym realizowanym w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla 
podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” skierowany do podmiotów realizujących 
projekty standardowe w ramach EFS 
 
Cel: Wdrożenie przez wyłonionych Grantobiorców projektów (w okresie realizacji projektów 
standardowych), które przy wsparciu grantowym i we współpracy ponadnarodowej będą prowadziły 
do udoskonalenia istniejących mechanizmów lub stworzenia nowych rozwiązań problemów 
z obszaru aktywizacji zawodowej, kształcenia ustawicznego, tworzenia oraz realizacji polityk 
publicznych lub innych obszarów szczegółowo ujętych w celach tematycznych 8-11 EFS. 
Tematyka:  
1. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, 
2. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, 
3. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie, 
4. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz 

sprawności administracji publicznej. 
Wnioskodawcy: W konkursie mogą wziąć udział te podmioty (indywidualnie lub w partnerstwie 
krajowym), które: 
1. posiadają podpisaną umowę o dofinansowanie projektu standardowego w ramach POWER lub 

RPO w zakresie celów tematycznych 8-11; 
2. nie są wykluczone z możliwości otrzymania dofinansowania, w myśl art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 
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3. posiadają podpisany list intencyjny przez partnera międzynarodowego z UE i umowę partnerską 
na etapie otrzymania grantu – dla wszystkich ścieżek; 

4. należą do katalogu podmiotów kwalifikujących się do wsparcia, tj. są to podmioty 
wyszczególnione w SZOOP POWER: m.in. uczelnie wyższe.  

Partnerstwo/Podwykonawstwo:  
1. Projekt standardowy musi być rozszerzony o współpracę z partnerem z kraju UE – co najmniej 

jednym podmiotem, posiadającym siedzibę na terenie państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej innym niż Polska. 

2. Przed złożeniem wniosku o grant wnioskodawca musi nawiązać kontakt z partnerem 
międzynarodowymi załączyć do wniosku podpisany przez partnera ponadnarodowego list 
intencyjny. 

3. Grantobiorca wybrany w konkursie grantowym przed podpisaniem Umowy powierzenia grantu 
z Grantodawcą jest zobowiązany do zawarcia pisemnej umowy o współpracy ponadnarodowej 
przynajmniej z jednym partnerem. 

4. Zawieranie partnerstwa z podmiotem posiadającym siedzibę na terenie Wielkiej Brytanii po 
1 marca 2019 r. zostanie uregulowane po uzyskaniu stanowiska KE w kwestii zawierania 
partnerstwa z Wielką Brytanią przez kraje członkowskie UE.  

Dofinansowanie: Alokacja przewidziana na nabór: 

 1,74 mln zł dla Ścieżki I Standard, 

 540 tys. zł dla Ścieżki II Inkubator. 
Maksymalna wysokość grantu w naborze to 60 tys. zł.  
Okres trwania projektu: 3-18 m-cy, jednak nie dłużej niż do 30 listopada 2021 r.  
Termin składania wniosków: Proces aplikowania o grant zależy od doświadczenia podmiotów 
w realizacji projektów ponadnarodowych i dla poszczególnych ścieżek składa się z następujących 
etapów: 
1. Ścieżka I Standard: Podmioty, które już wcześniej realizowały projekty we współpracy 

z partnerami zagranicznymi albo nie potrzebują wsparcia w tworzeniu wniosku o grant 
przechodzą przez jeden etap wnioskowania składają docelowo wniosek o grant. 

2. Ścieżka II Inkubator: Podmioty, które nie posiadają jeszcze doświadczenia w realizacji projektów 
ponadnarodowych i potrzebują pomocy w tworzeniu wniosku o grant w pierwszej kolejności 
składają fiszkę projektową, a następnie, po uzyskaniu pozytywnej oceny fiszki, przystępują do 
procesu inkubacji i ostatecznie złożenia wniosku o grant.  

Nabór fiszek do Ścieżki Standard: 24 sierpnia 2020 r. – 4 września 2020 r. 
Nabór wniosków do ścieżek Standard i Inkubator: 1 października 2020 r. – 30 października 2020 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Nabór fiszek i wniosków odbędzie się za pomocą generatora 
wniosków, który znajduje się na platformie www.sciezkiwspolpracy.pl.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ścieżki współpracy. 
 
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://www.sciezkiwspolpracy.pl/
https://www.sciezkiwspolpracy.pl/
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Komunikaty 

 
1. EURAXESS - granty i stypendia sierpień 2020 r. 
 
Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla doktorantów 
i pracowników naukowych (sierpień 2020 r.). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu EURAXESS. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Nowa wersja aplikacji Baza Konkurencyjności (BK2021) 
 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało o uruchomieniu wersji szkoleniowej 
(wersja produkcyjna zostanie uruchomiona w sierpniu 2020 r.) nowej aplikacji Baza 
konkurencyjności (BK2021).  

Nowa Baza konkurencyjności (BK2021) obsługiwać będzie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 
zarówno dla projektów obecnej, jak i kolejnej perspektywy finansowej. Opublikowane 
w dotychczasowej Bazie Konkurencyjności ogłoszenia zachowają swoją treść i ważność, będzie 
można je edytować oraz zamieszczać do nich wyniki. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie RPO WM. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Elżbieta Śmietanka 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 59 26, email: elzbieta.smietanka@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Informacja nt. załączników finansowych do wniosków składanych w partnerstwie w projektach 
ze środków norweskich i EOG 
 
W przypadku realizacji projektu w partnerstwie z partnerem zagranicznym lub polskim, w zakresie 
kompletności dokumentów składanych wraz z wnioskiem o dofinansowanie, należy stosować 
poniższe: 

 jeżeli Partnerzy (polscy/zagraniczni) nie ponoszą żadnych wydatków w ramach projektu, to nie 
przedkładają wraz z wnioskiem dokumentów finansowych, sprawozdań i prognoz finansowych 
wg tabel jak we wniosku, 

 jeżeli Partnerzy (polscy/zagraniczni) ponoszą jakieś (niewielkie) wydatki na działania info-
promo-edukacja lub inne koszty nieinwestycyjne, np. koszt roboczogodzin na przygotowanie 
dokumentów, opracowanie lub przygotowanie szkolenia/wizyty studyjnej/wygłoszenia 
prezentacji, koszty przyjazdu do Polski noclegi diety, to także nie przedkładają dokumentów 
finansowych, sprawozdań i prognoz finansowych wg tabel jak we wniosku, 

 jeżeli Partnerzy (polscy/zagraniczni) ponoszą część wydatków i są to koszty inwestycyjne, to 
dają dokumenty finansowe, sprawozdania i prognozy finansowe wg tabel jak we wniosku. 

 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NFOŚiGW. 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/komunikat-dotyczacy-nowej-wersji-aplikacji-baza-konkurencyjnosci-bk2021/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/aktualnosci/art,115,informacja-nt-zalacznikow-finansowych-do-wnioskow-skladanych-w-partnerstwie.html
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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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. Informacja dotycząca oświadczenia dot. pomocy publicznej dla partnerów - projekty w ramach 
środków norweskich i EOG 
 
Każdy partner, którego koszty są pokrywane z dofinansowania, wypełnia oświadczenie dotyczące 
pomocy publicznej. Nie ma znaczenia, że koszty partnera są pokrywane za pośrednictwem 
wnioskodawcy. Nie ma również znaczenia jak duża część dofinansowania trafia do partnera, ani 
jakiego rodzaju koszty ponosi (inwestycyjne/nieinwestycyjne). Oświadczenia dotyczącego pomocy 
publicznej nie składa jedynie partner, który nie otrzymuje środków pochodzących z dofinansowania 
(finansuje swoje koszty z innych środków). 

Nie ma możliwości, aby partner - z ominięciem przepisów Prawa zamówień publicznych oraz 
Wytycznych KPK - wystawiał fakturę wnioskodawcy.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NFOŚiGW. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
5. Konsultacje społeczne tematów Interreg Regionu Morza Bałtyckiego 2021-2027 
 
Jakie tematy są dla nas ważne, czego nam jeszcze brakuje i w jakich obszarach tematycznych 
widzimy potrzebę rozwoju i dofinansowania? Te kwestie są obecnie tematem konsultacji 
społecznych w ramach trwającego procesu programowania Interreg Regionu Morza Bałtyckiego 
2021-2027.  

Ankietę dostępną na stronie programu można wypełnić jeszcze do 4 września. W ankiecie 
znalazły się krótkie opisy 7 proponowanych obszarów tematycznych oraz możliwość wskazania 
priorytetów.  

Zachęcamy też do zapoznania się z procesem programowania Interreg Regionu Morza 
Bałtyckiego 2021-2027 opisanym na stronie programu.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Interreg Baltic Sea Region. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
dr Anita Uchańska 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 27, email: anita.uchanska@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/aktualnosci/art,117,informacja-dotyczaca-oswiadczenia-dot-pomocy-publicznej-dla-partnerow.html
https://surveys.ramboll.com/LinkCollector?key=117SK945S19N
https://www.interreg-baltic.eu/post2020.html
https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/shape-the-programme-public-consultation-is-open.html
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6. Enterprise Ireland zaprasza do składania wniosków w ramach programu Career Development 
Fellowships in the National Technology Centre and Technology Gateway Programme 
 
Enterprise Ireland ogłasza drugie i ostatnie zaproszenie do składania wniosków w ramach programu 
Career Development Fellowships in the National Technology Centre and Technology Gateway 
Programme (Career-FIT PLUS). Wnioski o stypendia mogą składać osoby ze stopniem doktora lub co 
najmniej 4-letnim doświadczeniem badawczym w pełnym wymiarze godzin, reprezentujące dowolna 
dyscyplinę naukową. Nabór wniosków potrwa od 7 września do 31 grudnia 2020 r.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Enterprise Ireland. 
 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2020-08-13 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów 
Badawczych UE 

How to prepare a successful proposal 
MSCA IF – meeting with evaluator, part 3  

2020-08-19 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów 
Badawczych UE 

MSCA IF: how to prepare a successful 
proposal – meeting with evaluator, part 
4, ETHICS - online 

2020-09-03 Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Webinarium na temat projektów LIFE w 
ramach Podprogramu działań na rzecz 
klimatu 

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 

2020-09-22- 
2020-09-25 

CCI Bourgogne Franche-Comté, Komisja 
Europejska i Enterprise Europe 
Network, we współpracy z Bavarian 
Research Alliance (BayFOR) 

Micro & Nano Event 2020 

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.horizon2020.ie/career-fit-plus/
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/how-to-prepare-a-successful-proposal-msca-if-meeting-with-evaluator-part-3
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/how-to-prepare-a-successful-proposal-msca-if-meeting-with-evaluator-part-3
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/msca-if-how-to-prepare-a-successful-proposal-meeting-with-evaluator-part-4-ethics
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/msca-if-how-to-prepare-a-successful-proposal-meeting-with-evaluator-part-4-ethics
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/msca-if-how-to-prepare-a-successful-proposal-meeting-with-evaluator-part-4-ethics
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,408,szkolenie-on-line-3-wrzesnia-2020-r-podprogram-life-dzialan-na-rzecz-klimatu.html
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,408,szkolenie-on-line-3-wrzesnia-2020-r-podprogram-life-dzialan-na-rzecz-klimatu.html
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,408,szkolenie-on-line-3-wrzesnia-2020-r-podprogram-life-dzialan-na-rzecz-klimatu.html
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/wydarzenia/micro-nano-event-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

