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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Nabór wniosków do konkursu Europejskiej Rady ds. Innowacji (European Innovation Council) 
- EIC Horizon Prize for European Low-Cost Space Launch 

2. Komisja Europejska ogłasza nabór wniosków w ramach Europejskiego programu rozwoju 
przemysłu obronnego (European Defence Industrial Development Programme – EDIDP) 

3. Nabór wniosków do Działania 3.3 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz 
rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

 
Komunikaty 

1. Harmonogram konkursów na rok 2020 (stan na 1.09.2020) 
 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Nabór wniosków do konkursu Europejskiej Rady ds. Innowacji (European Innovation Council) - 
EIC Horizon Prize for European Low-Cost Space Launch 
 
Cel: Wsparcie najbardziej obiecujących europejskich innowatorów (przedsiębiorców oraz 
naukowców) w realizowaniu pomysłów i ambicji na skalę międzynarodową.  
Tematyka: European Low-Cost Space Launch. 
Wnioskodawcy: Osoby fizyczne lub prawne, w tym organizacje międzynarodowe, lub grupy osób 
prawnych z siedzibą w państwie członkowskim UE lub w kraju stowarzyszonym z programem 
Horyzont 2020.Uczestnicy, którzy otrzymali już nagrodę UE lub Euratom, nie mogą otrzymać drugiej 
nagrody za te same działania.  
Dofinansowanie: Wysokość nagrody wynosi 10 mln euro. Finansowanie z UE nie jest związane 
z kosztami poniesionymi przez zwycięzcę.  
Termin składania wniosków: do 1 czerwca 2021 r., godz. 17.00 (zgłoszenie udziału w konkursie -
nieobowiązkowe, ale zalecane - i złożenie wniosku). 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Zgłoszenie udziału w konkursie należy przesłać na adres 
mailowy: ec-space-launch-eic-prize@ec.europa.eu. 

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu 
informatycznego dostępnego przez portal Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA). 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 

mailto:ec-space-launch-eic-prize@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/space-eicprize-2019;freeTextSearchKeyword=EICPrize;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;cr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/space-eicprize-2019;freeTextSearchKeyword=EICPrize;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;cr
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2. Komisja Europejska ogłasza nabór wniosków w ramach Europejskiego programu rozwoju 
przemysłu obronnego (European Defence Industrial Development Programme – EDIDP) 
 
Cel: Wsparcie konkurencyjności, wydajności i innowacyjności unijnego przemysłu obronnego. 
Tematyka: Poniżej znajduje się wykaz kategorii tematycznych wraz z nazwami i odsyłaczami do 
poszczególnych konkursów: 

I. Chemical Biological Radiological Nuclear (CBRN) detection capabilities and medical 
countermeasures 

1. Capabilities for CBRN risk assessment, detection, early warning and surveillance 
2. CBRN medical countermeasures, such as preventive and therapeutic immunotherapy 

II. Underwater control contributing to resilience at sea 
1. Solutions to detect, identify, counter and protect against mine threats (including those 

operating at very high depths) 
2. Solutions to detect, identify, counter and protect against mobile manned, unmanned or 

autonomous underwater systems (including those operating at very high depths) 
3. Enhanced defence diving solutions to detect, identify, counter and protect against sub-

surface threats 
III. Counter-Unmanned Air Systems (UASs) 

1. Capabilities to detect, classify, track, identify and/or counter UASs in defence scenarios 
IV. Cyber situational awareness and defence capabilities, defence networks and technologies for 

secure communication and information sharing 
1. Software defined network for defence use including the development of products and 

technologies 
2. Easily deployable and interconnected cyber toolbox for defence use 

V. Space Situational Awareness (SSA) and early warning capabilities 
1. Advanced Space Command and Control (SC2) capability to process and exploit SSA data 

generated from sensors and catalogues to provide a complete space picture 
2. Enhanced SSA sensors for accurate identification and characterization of existing 

Geostationary Equatorial Orbit (GEO) and Low Earth Orbit (LEO) public and private assets 
VI. Maritime surveillance capabilities 

1. Integrated solution to enhance the maritime situational awareness 
2. Multifunctional capabilities, including space based surveillance and tracking, able to 

enhance the maritime awareness (discover, locate, identify, classify and counteract the 
threats) with particular focus on maritime littoral and high sea areas and harbour 
protection and related critical infrastructure 

3. Coastal radars and passive sensors with associated relevant networks 
4. Maritime surveillance generated by networks of sensors based on fixed and/or semi-fixed 

unmanned platforms 
VII. Upgrade of current and development of next generation ground-based precision strike 

capabilities 
1. A platform for long range indirect fire support capabilities 
2. Programmable and guided ammunition 

VIII. Ground combat capabilities 
1. Development of next generation and upgrade of current armoured platforms, including 

those able to operate in extreme climates and geographical environments 
IX. Air combat capabilities 

1. Upgrading or developing next generation attack helicopters 
2. Self-protection systems for fixed and rotary wing aircraft 
3. Multi-platform mission management capabilities 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-cbrn-dews-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-cbrn-mcm-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-uccrs-mcm-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-uccrs-mcm-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-uccrs-muas-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-uccrs-muas-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-uccrs-edd-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-uccrs-edd-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-cuas-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-csamn-sdn-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-csamn-sdn-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-csamn-edict-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-ssaew-sc2-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-ssaew-sc2-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-ssaew-ssas-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-ssaew-ssas-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-msc-is-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-msc-mfc-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-msc-mfc-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-msc-mfc-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-msc-mfc-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-msc-crps-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-msc-ns-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-msc-ns-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-ngpsc-lrif-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-ngpsc-pga-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-gcc-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-gcc-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-acc-ch-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-acc-sps-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-acc-3macs-2020
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X. Simulation and virtualisation tools and equipment for training, exercises, systems design, 
development and integration, testing and validation 
1. Modelling, simulation and virtualization tools and equipment for training, exercises, 

systems design, development and integration, as well as testing and validation 
XI. Defence technologies supported by artificial intelligence 

1. Defence capabilities supported by artificial intelligence 
Wnioskodawcy: Konsorcja składające się z min. 3 podmiotów prywatnych, publicznych 
ustanowionych w 3 państwach UE, państwach stowarzyszonych. Możliwy będzie również udział 
w konsorcjach firm założonych w UE lecz kontrolowanych przez podmioty spoza UE w ramach 
tzw. derogacji. 
Dofinansowanie: Większość działań fazy rozwojowej będzie mogła uzyskać 100% finansowania ze 
środków UE oprócz fazy budowy prototypów, dla której przewidziane jest dofinansowanie tylko 
20% kosztów. 

Wyższe stawki finansowania będą dostępne dla projektów z udziałem MŚP oraz spółek 
o średniej kapitalizacji, a także dla tych projektów, które mają powiązanie w ramach współpracy 
strukturalnej (Permanent Structured Cooperation – PESCO). 
Okres trwania projektu: 4 lata. Okres ten może zostać wydłużony (nie dłużej niż do 6 lat) 
po zamieszczeniu we wniosku stosownego uzasadnienia. 
Termin składania wniosków: do 1 grudnia 2020 r., godz. 17.00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski, które nie zawierają informacji niejawnych, należy 
dostarczyć listem poleconym, przesyłką kurierską lub osobiście na adres podany 
w dokumencie Call Texts 2020.  

W przypadku wniosków, które zawierają informacje niejawne, należy skontaktować się mailowo 
z Dyrekcją Generalną ds. Przemysłu Obronnego i Przestrzeni Kosmicznej Komisji Europejskiej (ec-
edidp-proposals@ec.europa.eu) w celu uzgodnienia warunków dostarczenia wniosku.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu Single Electronic Data Interchange Area 
(SEDIA)i w Call Texts 2020. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Nabór wniosków do Działania 3.3 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz 
rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
  
Cel: Dofinansowanie realizacji pomysłów rozwiązujących problemy istotne społecznie lub 
gospodarczo i bazujących na narzędziach oferowanych przez technologie informacyjno-
komunikacyjne w ramach modelu zakładającego wykorzystanie formuły zamówień 
przedkomercyjnych (PCP – pre-commercial procurement). 
Tematyka: Prace rozwojowe, nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej 
aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania do 
planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych 
produktów, procesów i usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-svte-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-svte-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-ai-2020
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp-call/edidp_call-texts-2020_en.pdf
mailto:ec-edidp-proposals@ec.europa.eu
mailto:ec-edidp-proposals@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=EDIDP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=EDIDP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp-call/edidp_call-texts-2020_en.pdf
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wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Grant powinien być 
wydatkowany na wytworzenie MVP (minimum viable product). 
Wnioskodawcy: Podmioty prawa polskiego posiadające pełną osobowość prawną, posiadające wpis 
do KRS. 
Dofinansowanie: Planowana alokacja na konkurs wynosi 15 mln zł (z zastrzeżeniem możliwości 
zwiększenia alokacji).  

Kwota wnioskowanego grantu musi mieścić się w przedziale 6–8 mln zł i nie może przekraczać 
80% wysokości wydatków kwalifikowanych. Wkład własny wnioskodawcy nie może być mniejszy niż 
20% wysokości wydatków kwalifikowanych  
Okres trwania projektu: do 18 m-cy. Realizacja projektu nie może wykroczyć poza 30 czerwca 2022 r. 
Termin składania wniosków: od 25 września do 2 października 2020 r., godz. 16:00.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko jeden 
wniosek. Złożenie większej liczby wniosków będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich wniosków 
złożonych przez wnioskodawcę. W związku z tym warunkiem, zawężającym możliwości aplikowania, 
oraz by jednostki PW nie wykluczyły się wzajemnie, zainteresowanych prosimy o wcześniejsze 
zgłaszanie się do Działu Funduszy Strukturalnych COP PW. 
Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym NCBR.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Małgorzata Szymańska 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 59 26, email: malgorzata.szymanska@pw.edu.pl 
 
 

Komunikaty 

 
1. Harmonogram konkursów na rok 2020 (stan na 1.09.2020) 
 
Na stronie internetowej COP PW, w zakładce Szkolenia/Materiały, a także w witrynie SharePoint 
Centrum zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2020 r. 

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, NCBR, Horyzontu 
2020, wzory umów konsorcjum przygotowane przez COP. Informacje i dokumenty przeznaczone są 
do użytku wewnętrznego.  

https://lsi.ncbr.gov.pl/
https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=35033&L=184
https://docs.pw.edu.pl/cop/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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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. 
 
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 

2020-09-02 
Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

ABC przygotowania wniosku: projekty 
badawczo-innowacyjne, innowacyjne i 
wspierające – Excellence (Section 1) - online 

2020-09-03 
Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

ABC przygotowania wniosku: projekty 
badawczo-innowacyjne, innowacyjne i 
wspierające – Impact (Section 2) - 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 

Sieć JPIAMR we współpracy z 
Francuską Krajową Agencją Badań 
(ANR) 

Projekty i konkursy z dziedziny transmisji i 
interwencji w zakresie 
antybiotykoodporności (AMR) w 
ramach programu  JPIAMR-ACTION - 
webinarium  

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 

2020-09-08 
Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

ABC przygotowania wniosku: projekty 
badawczo-innowacyjne, innowacyjne i 
wspierające – Impact (Section 3) - online 

2020-09-16 
Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE - 
Politechnika Śląska 

Poznaj Europejską Radę ds. Innowacji. EIC w 
programie Horyzont 2020 i Horyzont 
Europa - online  

http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-i-wspierajace-excellence-section-1
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-i-wspierajace-excellence-section-1
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-i-wspierajace-excellence-section-1
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-i-wspierajace-impact-section-2
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-i-wspierajace-impact-section-2
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-i-wspierajace-impact-section-2
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.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-08-10-zaproszenie-na-warsztaty-i-zapowiedz-konkursu-jpiamr
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-08-10-zaproszenie-na-warsztaty-i-zapowiedz-konkursu-jpiamr
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-08-10-zaproszenie-na-warsztaty-i-zapowiedz-konkursu-jpiamr
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-08-10-zaproszenie-na-warsztaty-i-zapowiedz-konkursu-jpiamr
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-08-10-zaproszenie-na-warsztaty-i-zapowiedz-konkursu-jpiamr
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
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-i-wspierajace-implementation-section-3
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-i-wspierajace-implementation-section-3
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-i-wspierajace-implementation-section-3
http://rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=79
http://rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=79
http://rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=79
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 2020-09-02 
 
 

2020-09-17 
Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE - 
Politechnika Gdańska 

Aspekty finansowe i audyt w projektach 
finansowanych z programu Horyzont 2020 - 
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 

2020-09-25- 
2020-09-27 

Komisja Europejska Dni Otwarte Funduszy Europejskich 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.rpkgdansk.pl/szkolenia/zapisy-na-szkolenie-aspekty-finansowe-i-audyt-w-pr,940
https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia/zapisy-na-szkolenie-aspekty-finansowe-i-audyt-w-pr,940
https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia/zapisy-na-szkolenie-aspekty-finansowe-i-audyt-w-pr,940
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.polskacyfrowa.gov.pl/strony/wiadomosci/dni-otwarte-funduszy-europejskich-online/
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

