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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Ogłoszenie konkursu nr 2/SZAFIR/2020 w ramach programu „Rozwój nowoczesnych, 
przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” 

2. Ogłoszenie konkursu nr 11/2020 (runda 1) na wykonanie projektów w zakresie badań 
naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa 

 
Komunikaty 

1. Interreg Europa: zaktualizowany podręcznik programu 
2. Interreg Europa: środki zaradcze dla projektów w związku COVID-19 
3. Kwalifikowalność wydatków rozliczanych w ramach projektów UE przez beneficjentów 

uzyskujących wsparcie z tzw. tarczy antykryzysowej (COVID-19) 
4. Występujące błędy w zakresie wskaźników oraz w formularzu Monitorowanie uczestników 

w SL2014 
5. Zmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 

(SZOOP) 
6. Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki 
7. Informacja dotycząca umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 4/4.1.1/2019 

Wspólne Przedsięwzięcie INGA 
 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Ogłoszenie konkursu nr 2/SZAFIR/2020 w ramach programu „Rozwój nowoczesnych, 
przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” 
 
Cel: Pozyskanie przełomowych, innowacyjnych rozwiązań na potrzeby bezpieczeństwa i obronności 
państwa w obszarach technologicznych wskazanych w programie. 
Tematyka: Badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie: 
1. zaawansowanych narzędzi teleinformatycznych z elementem gier decyzyjnych i wirtualnej 

rzeczywistości (VR) do doskonalenia umiejętności funkcjonariuszy krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego (KSRG) lub 

2. zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP w przeciwdziałaniu zakażeniom SARS-CoV-2 oraz 
oceny wpływu COVID-19 na ich gotowość operacyjną. 

Wnioskodawcy:  
1. uczelnia; 
2. instytut naukowy PAN działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej 

Akademii Nauk; 
3. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych; 
4. konsorcjum naukowe - grupa podmiotów, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1a Ustawy, w skład 

której wchodzi co najmniej jeden podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4- 8 ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz co najmniej jeden 
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przedsiębiorca, podejmująca wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace 
rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, działająca 
na podstawie Umowy konsorcjum i reprezentowana przez Wykonawcę; 

5. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o instytutach badawczych, działające na podstawie Umowy o utworzeniu centrum 
i reprezentowane przez Wykonawcę; 

6. przedsiębiorca spełniający kryterium podmiotowe, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 7, pkt 8 
lub pkt 10 Ustawy, prowadzący działalność gospodarczą lub badawczo-rozwojową na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru 

Dofinansowanie: Maksymalna wysokość dofinansowania projektu leży w gestii wnioskodawcy, przy 
czym wkład własny wnioskodawcy i planowane koszty realizacji projektu są jednym z kryteriów oceny 
merytorycznej wniosków. Za wkład własny wnioskodawcy przyznawana jest premia zgodnie 
z załącznikiem nr 6 do regulaminu konkursu.  
Okres trwania projektu: w zależności od typu projektu 36 lub 48 m-cy. 
Termin składania wniosków: od 21 września do 23 października 2020 r., godz. 16:00.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Składanie wniosków wyłącznie elektronicznie, 
za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Ogłoszenie konkursu nr 11/2020 (runda 1) na wykonanie projektów w zakresie badań 
naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa 
 
Cel: Pozyskanie przełomowych, innowacyjnych rozwiązań na potrzeby bezpieczeństwa i obronności 
państwa w obszarach technologicznych wskazanych w programie. 
Tematyka: Badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie: 
1. opracowania prototypu Systemu do Analizy Obrazów; 
2. opracowania prototypu zaawansowanego technologicznie systemu informatycznego 

umożliwiającego zautomatyzowanie procesu analizy obrazów uzyskanych z ukrytych urządzeń 
optoelektronicznych lub 

3. prototypu mobilnego wieloczujnikowego systemu obserwacyjnego przeznaczonego do 
zabezpieczenia strefy nadgranicznej. 

Wnioskodawcy:  
1. w przypadku, gdy projekt nie obejmuje prac rozwojowych - podmiot, o którym mowa w art. 37 

ust. 1 pkt 1 Ustawy o NCBR, tj. uczelnie; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki; Polska Akademia Nauk; instytuty naukowe PAN; instytuty badawcze; międzynarodowe 
instytuty naukowe; Centrum Łukasiewicz; instytuty działające w ramach Sieci Badawczej 

https://osf.opi.org.pl/app/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-nr-2szafir2020-64823/
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Łukasiewicz; Polska Akademia Umiejętności; inne podmioty prowadzące głównie działalność 
naukową w sposób samodzielny i ciągły; 

2. konsorcjum, tj. grupa podmiotów w rozumieniu art. 37 ust. 1 pkt 1a Ustawy o NCBR, 
z zastrzeżeniem, że w przypadku projektu obejmującego prace rozwojowe, w skład konsorcjum 
musi wchodzić co najmniej jeden przedsiębiorca; 

3. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o instytutach badawczych, działające na podstawie Umowy o utworzeniu centrum 
i reprezentowane przez lidera; 

4. przedsiębiorca spełniający kryterium podmiotowe, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 7, pkt 8 
lub pkt 10 Ustawy o NCBR, prowadzący działalność gospodarczą lub badawczo-rozwojową na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. 

Dofinansowanie: Maksymalna wysokość dofinansowania projektu leży w gestii wnioskodawcy, przy 
czym wkład własny wnioskodawcy i planowane koszty realizacji projektu są jednym z kryteriów oceny 
merytorycznej wniosków.  
Okres trwania projektu: w zależności od wybranego tematu 24 lub 36 m-cy. 
Termin składania wniosków: od 21 października do 20 listopada 2020 r., godz. 16:00.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Składanie wniosków wyłącznie elektronicznie, 
za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. 
UWAGA! Przypominamy, iż zgodnie z zarządzeniem Rektora PW nr 37/2019 z dnia 12  lipca 2019 r. 
z uwagi na ważny interes Politechniki Warszawskiej zespoły zamierzające składać do NCBR wnioski 
w konkursach w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa, w którym PW jest liderem lub 
konsorcjantem, zobowiązane są o zamiarze złożenia wniosku każdorazowo informować Prorektora 
ds. Ogólnych za pośrednictwem Dyrektora Uczelnianego Centrum Badawczego Obronności 
i Bezpieczeństwa. 
 
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 
 
 

Komunikaty 

 
1. Interreg Europa: zaktualizowany podręcznik programu 
 
Program Interreg Europa przygotował aktualizację podręcznika programu. Najnowsza wersja nr 8 jest 
datowana na 9 września 2020 r. 

Zmiany wynikają m.in. z wprowadzenia środków zaradczych dla projektów w związku z COVID-
19. Jednym z nich jest umożliwienie projektom z czwartego naboru ubiegania się o akcje pilotażowe. 
Polską wersję językową podręcznika nr 8 dla ułatwienia udostępniono w trybie rejestracji zmian. 
Dokument ma charakter pomocniczy (jest to tłumaczenie robocze), a partnerów projektów Interreg 

https://osf.opi.org.pl/app/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-nr-112020-runda-1-na-wykonanie-projektow-w-zakresie-badan-naukowych-i-prac-rozw/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/94161/Podrecznik_programu_wersja_8_09092020_rejestracja_zmian.pdf
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Europa obowiązuje wersja angielska Interreg Europa, Programme Manual, 09 September 2020 
(version 8). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Interreg Europa. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Interreg Europa: środki zaradcze dla projektów w związku COVID-19 
 
Program Interreg Europa opublikował na swojej stronie informację na temat środków zaradczych 
podjętych w związku z pandemią COVID-19. 

Komitet Monitorujący zatwierdził działania, a Wspólny Sekretariat Interreg Europa przeprowadził 
z partnerami wiodącymi analizę potrzeb, na podstawie której uszczegółowiono propozycje 
i zaktualizowano podręcznik programu (Programme Manual). 

Środki zaradcze obejmują m.in. możliwość przedłużenia projektów, realizację akcji pilotażowych 
przez projekty z czwartego naboru, nabywanie wyposażenia adekwatnego do nowego sposobu 
realizacji zadań (np. w związku ze zmianą formy spotkań z bezpośrednich na online). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Interreg Europa. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Kwalifikowalność wydatków rozliczanych w ramach projektów UE przez beneficjentów 
uzyskujących wsparcie z tzw. tarczy antykryzysowej (COVID-19) 
 
Stanowisko Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 września 2020 r. w kwestii braku 
możliwości rozliczenia w ramach projektów UE kosztów sfinansowanych z krajowych środków 
publicznych za pomocą rozwiązań prawnych przewidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374), dalej 
jako „tarcza antykryzysowa”, zostało przedstawione w zbiorze wyjaśnień wybranych przepisów 
ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów 
operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.  

W przypadku, gdy beneficjent korzysta ze wsparcia na podstawie tarczy antykryzysowej, np. 
w postaci dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników, nie może rozliczyć w ramach 
projektu kosztów, na które pozyskał wsparcie ze środków publicznych innych niż środki europejskie 
(BP, FP, FGŚP). Jeżeli zaś beneficjent został zwolniony z zobowiązań publicznoprawnych, np. ze składek 
ZUS, nie może wysokości tych zobowiązań (zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie projektu) 
rozliczyć w ramach projektu, ponieważ nie stanowią kosztu beneficjenta. 

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/documents/Call_related_documents/Interreg_Europe__Programme_manual.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/documents/Call_related_documents/Interreg_Europe__Programme_manual.pdf
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/9687/version-8-of-the-programme-manual-published/?no_cache=1&cHash=dc10a8217d652c039f5231072b19f112
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/documents/Call_related_documents/Interreg_Europe__Programme_manual.pdf
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/9684/covid-19-new-measures-for-projects/?no_cache=1&cHash=24c9ea2ad11c8c213e413a26e6d9c7ba
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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 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
4. Występujące błędy w zakresie wskaźników oraz w formularzu Monitorowanie uczestników 
w SL2014 
 
W związku z prowadzonymi audytami jakości danych gromadzonych w ramach projektów PO WER 
w zakresie wskaźników oraz uczestników projektów wykazanych w formularzu Monitorowanie 
uczestników w SL2014 NCBR zwraca uwagę na konieczność poprawnego raportowania osiągniętych 
wartości wskaźników. W tym celu prosi o uwzględnienie szeregu uwag w przekazywanych w ramach 
Państwa projektów formularzach Monitorowanie uczestników w SL2014.  
 
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 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
5. Zmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 
(SZOOP) 
 
Dnia 17 września 2020 r. zaktualizowano Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Inteligentny 
Rozwój (PO IR). W ramach aktualizacji wprowadzono zmiany polegające na: 
• uzupełnieniu opisu poddziałaniu 1.1.1 PO IR o informacje dotyczące wspierania projektów, które 

stanowią przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania - IPCEI; 
• uzupełnieniu danych dotyczących podstawy prawnej udzielania pomocy publicznej przez NCBR 

w ramach I oraz IV osi PO IR. Zmiana wynika z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z 19 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej za 
pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; 

• uzupełnieniu opisu poddziałań: 1.1.1 i 2.4.1 oraz działania 4.4 PO IR o informacje dotyczące 
wsparcia realizowanego w celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19; 

• uwzględnieniu informacji o zmianie PO IR przyjętej decyzją Komisji Europejskiej z 17 lipca 2020 r.; 
• aktualizacji publikatorów niektórych aktów prawnych wskazanych w SZOOP. 

 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Portal Funduszy Europejskich. 
 
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.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/komunikat-dotyczacy-kwalifikowalnosci-wydatkow-rozliczanych-w-ramach-projektow-ue-przez-beneficjentow-uzyskujacych-wsparcie-z-tzw-tarczy-antykryzysowej-covid-19/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/wystepujace-bledy-w-zakresie-wskaznikow-oraz-w-formularzu-monitorowanie-uczestnikow-w-sl2014-64805/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/zmiany-w-szczegolowym-opisie-osi-priorytetowych-programu-inteligentny-rozwoj-2014-2020-szoop-5/
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6. Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki 
 
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego 
Centrum Nauki w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Zgłoszenia przyjmowane są 
do 5 października 2020 r. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN.  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
7. Informacja dotycząca umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 4/4.1.1/2019 Wspólne 
Przedsięwzięcie INGA 
 
NCBR zaktualizował wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 4/4.1.1/2019 
Wspólne Przedsięwzięcie INGA. Zasadnicze zmiany w dokumencie dotyczą: 

 § 3 - zmiana terminu na złożenie informacji o efektach społecznych i gospodarczych wdrożenia,  

 § 4 - doprecyzowanie zapisów dotyczących premii, aby były bardziej spójne z kryteriami wyboru 
projektów,  

 § 5 - dostosowanie sposobów uwierzytelniania beneficjenta do aktualnego stanu prawnego,  

 § 8 - zmniejszenie wartości kwot zatrzymanych, 

 § 18 - zmiana przesłanek ustanawiania dodatkowego zabezpieczenia umowy,  

 § 20 - dopuszczenie w szerszym stopniu składania załączników do umowy w postaci 
elektronicznej.  
Nowe i archiwalne wersje umów dostępne są na stronie z dokumentacją dla konkursu 

4/4.1.1/2019 w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA.  
 
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 
 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2020-09-22- 
2020-09-24 

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 

https://www.ncn.gov.pl/BIP/index.php?id=120&p=623
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-4-4-1-1-2019-inga/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-dotyczaca-umowy-o-dofinansowanie-projektu-dla-konkursu-44112019-wspolne-przedsiewzi/
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
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2020-09-23 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE, 
Narodowa Agencja Wymiany 
Akademickiej, EURAXESS Polska, 
International Relations Offices Forum 

Welcoming researchers in Poland – 
good practices from abroad - online  

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 

2020-09-29 Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich 

Mój pierwszy projekt unijny – 
wskazówki dla realizujących projekty - 
webinarium  

2020-09-30 Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE - Lublin 

Krajowe działania wspierające 
uczestnictwo w programach ramowych 
Unii Europejskiej - online  

2020-09-30- 
2020-10-02 

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

2020-10-01 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Portal Funding & Tender Opportunities 
oraz część administracyjna wniosku - 
online  

2020-10-02 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

ABC przygotowania wniosku: projekty 
badawczo-innowacyjne, innowacyjne i 
wspierające - online 

2020-10-13 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo 
skalkulować budżet, zrealizować i 
rozliczyć projekt H2020 – cz. 1/3 - 
online  

2020-10-13- 
2020-10-14 

Sieć Enterprise Europe Network we 
współpracy z Enterprise Ireland, 
Invest NI i krajowymi punktami 
kontraktowymi (NCP) Irlandii 
Północnej 

Międzynarodowe wirtualne wydarzenie 
brokerskie do konkursu EU Green Deal  

2020-10-20 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo 
skalkulować budżet, zrealizować i 
rozliczyć projekt H2020 – cz. 2/3: 
Koszty osobowe - online 

https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=54867&znewsletter=16wrze%C5%9Bnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=54867&znewsletter=16wrze%C5%9Bnia2020
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/wiadomosci/dni-otwarte-funduszy-europejskich-online/
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.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/wpisz-tytul-szkolenia-lub-konferencji-89-93/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/wpisz-tytul-szkolenia-lub-konferencji-89-93/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/wpisz-tytul-szkolenia-lub-konferencji-89-93/
http://www.rpklublin.pl/1448,30-wrzesnia-2020-r
http://www.rpklublin.pl/1448,30-wrzesnia-2020-r
http://www.rpklublin.pl/1448,30-wrzesnia-2020-r
https://www.kpk.gov.pl/?p=54226&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54226&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/portal-funding-tender-opportunities-oraz-czesc-administracyjna-wniosku
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/portal-funding-tender-opportunities-oraz-czesc-administracyjna-wniosku
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/portal-funding-tender-opportunities-oraz-czesc-administracyjna-wniosku
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-i-wspierajace
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-i-wspierajace
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-i-wspierajace
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-cz-1-3
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-cz-1-3
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-cz-1-3
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-cz-1-3
https://www.kpk.gov.pl/?p=54842&znewsletter=16wrze%C5%9Bnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54842&znewsletter=16wrze%C5%9Bnia2020
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-cz-2-3-koszty-osobowe
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-cz-2-3-koszty-osobowe
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-cz-2-3-koszty-osobowe
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-cz-2-3-koszty-osobowe
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2020-10-27 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo 
skalkulować budżet, zrealizować i 
rozliczyć projekt H2020 – cz. 3/3 - 
online  

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

2020-12-02- 
2020-12-03 

Enterprise Europe Network, 
Środowiskowe Laboratorium Ciężkich 
Jonów Uniwersytetu Warszawskiego 

III edycja międzynarodowych spotkań 
brokerskich „Global Nuclear Physics 
Innovation" - online  

 
email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 

https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-cz-3-3
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-cz-3-3
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-cz-3-3
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-cz-3-3
https://www.kpk.gov.pl/?p=54226&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54226&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54795&znewsletter=16wrze%C5%9Bnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54795&znewsletter=16wrze%C5%9Bnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54795&znewsletter=16wrze%C5%9Bnia2020
https://cop.pw.edu.pl/rss
https://cop.pw.edu.pl/rss

