
  

 

1 

 2020-10-21 
 
 

Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Komunikaty 

1. Komunikat w sprawie programu MNiSW „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” 
2. Pomoc państwa: Komisja Europejska przedłuża okres stosowania tymczasowych ram 

prawnych  i  rozszerza   ich   zakres,  aby  dalej  wspierać  przedsiębiorstwa, które  zmagają się  
z  dużym spadkiem obrotów 

Szkolenia 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Komunikaty 

 
1. Komunikat w sprawie programu MNiSW „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” 
 
W związku z limitem składania wniosków przez uczelnię w ramach programu MNiSW „Studenckie koła 
naukowe tworzą innowacje”, określonym w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z 18 września 2020 r., komisja powołana przez Prorektora ds. Nauki podejmie decyzję, które 
przedstawione do podpisów wnioski zostaną złożone do ministerstwa. Wnioski w wersji ostatecznej 
należy złożyć w Dziale Projektów Krajowych COP PW najpóźniej do 5 listopada. Należy złożyć 
komplet dokumentów, tj. wygenerowany z systemu wniosek oraz „część A” wniosku parafowane na 
wydziale przez Dziekana, Pełnomocnika Kwestora i osobę sporządzającą wniosek w systemie. 
 
Szczegółowe informacje nt. naboru wniosku dostępne są na stronie COP PW. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Wojciech Jarnuszkiewicz  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 57 44, email: wojciech.jarnuszkiewicz@pw.edu.pl 
 
2. Pomoc państwa: Komisja Europejska przedłuża okres stosowania tymczasowych ram prawnych 

i rozszerza ich zakres, aby dalej wspierać przedsiębiorstwa, które zmagają się z dużym spadkiem 
obrotów 

 
Komisja Europejska podjęła decyzję o przedłużeniu okresu obowiązywania i rozszerzeniu zakresu 
tymczasowych ram pomocy państwa, przyjętych 19 marca 2020 r., aby wesprzeć gospodarkę w 
kontekście pandemii koronawirusa. Okres obowiązywania wszystkich sekcji tymczasowych ram 
zostaje przedłużony o sześć miesięcy, tj. do 30 czerwca 2021 r., a w przypadku sekcji umożliwiającej 
wsparcie w postaci dokapitalizowania zostaje on przedłużony o trzy miesiące, tj. do 30 września 2021r. 

 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Komisji Europejskiej. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Małgorzata Szymańska 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 64 50, email: malgorzata.szymanska@pw.edu.pl 
 

https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-18-wrzesnia-2020-r-o-ustanowieniu-programu-studenckie-kola-naukowe-tworza-innowacje-i-naborze-wnioskow
https://www.cop.pw.edu.pl/Projekty-krajowe/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/MNiSW-Studenckie-kola-naukowe-tworza-innowacje
mailto:wojciech.jarnuszkiewicz@pw.edu.pl
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1872
mailto:malgorzata.szymanska@pw.edu.pl
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Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
  

Data Organizator Temat 

2020-10-21 – 
2020-10-22 

Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE - Poznań 

Wsparcie rozwoju kariery naukowej. 
Możliwości dla doktorantów i młodych 
naukowców – online  

2020-10-22 EU-PEARL (EU Patient-Centric Clinical 
Trial Platforms) 

Kształtowanie przyszłości badań 
klinicznych w UE – warsztaty online  

2020-10-23 Wrocławskie Centrum Transferu 
Technologii Politechniki Wrocławskiej 

Skorzystaj z oferty instytutów JRC oraz 
portalu Euraxess i zaplanuj swoją 
karierę naukową – online 

2020-10-26 EU-PEARL (EU Patient-Centric Clinical 
Trial Platforms) 

Kształtowanie przyszłości badań 
klinicznych w UE – warsztaty online  

2020-10-26 Wrocławskie Centrum Transferu 
Technologii Politechniki Wrocławskiej 

Projekty w ramach Działań Marii 
Skłodowskiej-Curie: realizacja, 
raportowanie i audyt - online  

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 

2020-10-27 Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE - Poznań 

Projekt szyty na miarę, czyli jak wpisać 
się w temat konkursu? – online 

2020-10-27 Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE - 
Łódź, Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE, Centrum 
Badań i Innowacji Pro-Akademia 

European Green Deal. Innovation 
Fund – webinarium online  

2020-10-28 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Jak zostać ekspertem oceniającym 
wnioski w programach ramowych UE? 
Portal Funding & Tender 
Opportunities – online 

2020-10-28 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Szkolenie on-line z zakresu 
kwalifikowalności wydatków i 
rozliczania projektów w SL2014  

https://ppnt.poznan.pl/rpk#szkolenia
https://ppnt.poznan.pl/rpk#szkolenia
https://ppnt.poznan.pl/rpk#szkolenia
https://www.kpk.gov.pl/?p=55160&znewsletter=14pa%C5%BAdziernika2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=55160&znewsletter=14pa%C5%BAdziernika2020
https://wctt.pwr.edu.pl/wydarzenie/skorzystaj-z-oferty-instytutow-jrc-oraz-portalu-euraxess-i-zaplanuj-swoja-kariere-naukowa/
https://wctt.pwr.edu.pl/wydarzenie/skorzystaj-z-oferty-instytutow-jrc-oraz-portalu-euraxess-i-zaplanuj-swoja-kariere-naukowa/
https://wctt.pwr.edu.pl/wydarzenie/skorzystaj-z-oferty-instytutow-jrc-oraz-portalu-euraxess-i-zaplanuj-swoja-kariere-naukowa/
https://www.kpk.gov.pl/?p=54795&znewsletter=16wrze%C5%9Bnia2020
https://wctt.pwr.edu.pl/wydarzenie/skorzystaj-z-oferty-instytutow-jrc-oraz-portalu-euraxess-i-zaplanuj-swoja-kariere-naukowa/
https://www.kpk.gov.pl/?p=55160&znewsletter=14pa%C5%BAdziernika2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=55160&znewsletter=14pa%C5%BAdziernika2020
https://wctt.pwr.edu.pl/wydarzenie/projekty-w-ramach-dzialan-marii-sklodowskiej-curie-realizacja-raportowanie-i-audyt/
https://wctt.pwr.edu.pl/wydarzenie/projekty-w-ramach-dzialan-marii-sklodowskiej-curie-realizacja-raportowanie-i-audyt/
https://wctt.pwr.edu.pl/wydarzenie/projekty-w-ramach-dzialan-marii-sklodowskiej-curie-realizacja-raportowanie-i-audyt/
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://ppnt.poznan.pl/rpk#szkolenia
https://ppnt.poznan.pl/rpk#szkolenia
https://www.kpk.gov.pl/?p=54795&znewsletter=16wrze%C5%9Bnia2020
https://ppnt.poznan.pl/rpk#szkolenia
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=55144&znewsletter=14pa%C5%BAdziernika2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=55144&znewsletter=14pa%C5%BAdziernika2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54795&znewsletter=16wrze%C5%9Bnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=55144&znewsletter=14pa%C5%BAdziernika2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=55068&znewsletter=7pa%C5%BAdziernika2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=55068&znewsletter=7pa%C5%BAdziernika2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=55068&znewsletter=7pa%C5%BAdziernika2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=55068&znewsletter=7pa%C5%BAdziernika2020
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/?post_type=event&p=55068&znewsletter=7pa%C5%BAdziernika2020
https://www.fnp.org.pl/szkolenie-on-line-z-zakresu-kwalifikowalnosci-wydatkow-i-rozliczania-projektow-w-sl2014-w-dn-21-i-28-10/
https://www.fnp.org.pl/szkolenie-on-line-z-zakresu-kwalifikowalnosci-wydatkow-i-rozliczania-projektow-w-sl2014-w-dn-21-i-28-10/
https://www.fnp.org.pl/szkolenie-on-line-z-zakresu-kwalifikowalnosci-wydatkow-i-rozliczania-projektow-w-sl2014-w-dn-21-i-28-10/
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2020-10-28 Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE - 
Wrocław 

COST siecią dobrych pomysłów. 
Europejski Program Współpracy 
Naukowo-Technicznej – online 

2020-10-29 EU-PEARL (EU Patient-Centric Clinical 
Trial Platforms) 

Kształtowanie przyszłości badań 
klinicznych w UE – warsztaty online  

2020-11-05 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

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

2020-11-09 Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE - Poznań 

Granty Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych (ERC). Daj sobie szansę na 
ich zdobycie! - online 

2020-11-10 Forum Inicjatywy Leków 
Innowacyjnych (IMI)  

Rozwój partnerstwa na rzecz zdrowia w 
Europie – IMI Stakeholder Forum – 
online (rejestracja do 8.11.2020) 

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  

2020-12-04 – 
2020-12-05 

Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk 
o Człowieku w Wiedniu 

Warsztaty ERC Mentoring Initiative - 
online (rejestracja do 25.10.2020) 

 
 

email: izabela.dranka@pw.edu.pl 
 

https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/cost-siecia-dobrych-pomyslow-europejski-program-wspolpracy-naukowo-technicznej
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/cost-siecia-dobrych-pomyslow-europejski-program-wspolpracy-naukowo-technicznej
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/cost-siecia-dobrych-pomyslow-europejski-program-wspolpracy-naukowo-technicznej
https://www.kpk.gov.pl/?p=55160&znewsletter=14pa%C5%BAdziernika2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=55160&znewsletter=14pa%C5%BAdziernika2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=55140&znewsletter=14pa%C5%BAdziernika2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=55140&znewsletter=14pa%C5%BAdziernika2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=55140&znewsletter=14pa%C5%BAdziernika2020
https://ppnt.poznan.pl/rpk#szkolenia
https://ppnt.poznan.pl/rpk#szkolenia
https://ppnt.poznan.pl/rpk#szkolenia
https://www.kpk.gov.pl/?p=55178&znewsletter=14pa%C5%BAdziernika2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=55178&znewsletter=14pa%C5%BAdziernika2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=55178&znewsletter=14pa%C5%BAdziernika2020
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://instytucja.pan.pl/index.php/aktualnosci-doskonalosc-naukowa/5606-ruszaja-zapisy-na-warsztaty-erc-mentoring-initiative
https://instytucja.pan.pl/index.php/aktualnosci-doskonalosc-naukowa/5606-ruszaja-zapisy-na-warsztaty-erc-mentoring-initiative
https://cop.pw.edu.pl/rss
https://cop.pw.edu.pl/rss

