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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Horyzont 2020 – Marie Skłodowska-Curie European Researchers' Night (MSCA Night) 
2. Dostęp do infrastruktury badawczej Joint Research Centre (JRC) – Laboratorium 

Nanobiotechnologii w Isprze (Włochy) 
 
Komunikaty 

1. Harmonogram konkursów na rok 2020 (stan na 3.11.2020) 
2. Konkursy ERC Starting Grant i ERC Consolidator Grant w ramach Programu Ramowego 

Horyzont Europa 
3. STARTER – zgłoszenie inicjatywy programowej do NCBR 
4. Uruchomienie Programu Wirtualny Instytut Badawczy w obszarze biotechnologia medyczna 

– onkologia 
5. Częściowe zawieszenie wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem 

projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych 
na lata 2014–2020 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Horyzont 2020 – Marie Skłodowska-Curie European Researchers' Night (MSCA Night) 
 
Cel: Zwiększanie świadomości społecznej w zakresie działań badawczych i innowacyjnych oraz 
zachęcanie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej. Prezentowanie przez naukowców, 
korzystających ze środków finansowych UE, swoich projektów i promowanie badań. 
Tematyka: Dowolna dyscyplina naukowa. 
Wnioskodawcy: Instytucje z kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego z programem Horyzont 
2020 (np. prywatne i publiczne organizacje badawcze, przedsiębiorstwa, władze publiczne, szkoły, 
muzea naukowe, organizacje rodziców i nauczycieli, unijne ośrodki mobilności dla naukowców, 
fundacje, media). 
Dofinansowanie: Wysokość dofinansowania zależy od proponowanych działań, obejmuje wszelkie 
wydatki związane z organizacją wydarzenia. 
Okres trwania projektu: do 12 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 12 stycznia 2021 r., godz. 17:00.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: 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) 
i stronie Marie Skłodowska-Curie Actions. 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-night-2020bis;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-night-2020bis;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-night-2020bis;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/european-researchers-night_en
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W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Olga Sobczyk 
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 58 19, email: olga.sobczyk@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Dostęp do infrastruktury badawczej Joint Research Centre (JRC) – Laboratorium 
Nanobiotechnologii w Isprze (Włochy) 
 
Cel: Udostępnienie naukowcom najnowocześniejszej infrastruktury badawczej w celu prowadzenia 
badań interdyscyplinarnych. 
Tematyka: Nanobiotechnologia, szczególnie charakterystyka nanomateriałów, mikro-nanoplastów, 
nanomedycyny, materiałów zaawansowanych i ich interakcja z systemami biologicznymi, a także 
wykrywanie, identyfikacja i charakterystyka nanomateriałów w żywności i produktach 
konsumpcyjnych. 
Wnioskodawcy: Uczelnie, instytucje badawcze oraz MŚP, zlokalizowane w krajach członkowskich UE 
oraz stowarzyszonych z programem Horyzont 2020.  
Dofinansowanie: 100% za używanie infrastruktury badawczej, z wyłączeniem kosztów materiałów 
eksploatacyjnych. W określonych przypadkach można otrzymać dofinansowanie kosztów podróży 
i pobytu. 
Okres trwania projektu: Korzystanie z infrastruktury badawczej: liczba „Instrument days” na projekt 
– 10 (tj. 2 instrumenty na 5 dni); całkowita liczba „short-term User Stay Days” dla tego ogłoszenia – 30. 
Termin składania wniosków: do 8 stycznia 2021 r.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Relevance-driven Proposal Submission Form należy przesłać 
na adres mailowy: jrc-ri-open-access@ec.europa.eu. Główny użytkownik powinien dodatkowo 
przesłać Nanobiotechnology Laboratory List of equipment Form na adres: jrc-open-
nanobiotech@ec.europa.eu.  
 
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 
 
 

Komunikaty 

 
1. Harmonogram konkursów na rok 2020 (stan na 3.11.2020) 
 
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. 

mailto:JRC-RI-OPEN-ACCESS@ec.europa.eu
mailto:jrc-open-nanobiotech@ec.europa.eu
mailto:jrc-open-nanobiotech@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access/relevance-driven/2020-1-rd-nanobiotech
https://docs.pw.edu.pl/cop/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx
https://www.cop.pw.edu.pl/Szkolenia-Materialy/Harmonogram-konkursow
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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.  

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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Konkursy ERC Starting Grants i ERC Consolidator Grants w ramach Programu Ramowego Horyzont 
Europa 
 
Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) ogłosiła wstępne terminy 
naborów wniosków w ramach ERC Starting Grants i ERC Consolidator Grants. Nabór zostanie 
uruchomiony w styczniu 2021 r. 
 
Szczegółowe informacje nt. ERC Starting Grants i ERC Consolidator Grants dostępne są na stronie COP 
PW i stronie ERC. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Edyta Czerwonka  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 80, email: edyta.czerwonka@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. STARTER – zgłoszenie inicjatywy programowej do NCBR 
 
Przypominamy o nowym narzędziu STARTER przygotowanym przez NCBR, umożliwiającym zgłoszenie 
inicjatywy programowej. Propozycje zbierane poprzez udostępniony online formularz, po ocenie 
ekspertów NCBR, będą mogły przyczynić się do uruchomienia nowych programów lub otwarcia 
konkursów w obszarach tematycznych, których do tej pory NCBR nie wspierało. 

Pomysły na nowe programy mogą zgłaszać przedsiębiorcy, instytucje, organizacje pozarządowe 
i stowarzyszenia, a także przedstawiciele świata nauki i specjaliści z branż. Kluczowy jest opis pomysłu, 
jego uzasadnienie i możliwość realizacji. Zbieranie pomysłów ma charakter ciągły, nie wyznaczono 
terminu zamknięcia ankiety. 

https://docs.pw.edu.pl/cop/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx
http://www.cop.pw.edu.pl/
https://www.cop.pw.edu.pl/Projekty-miedzynarodowe/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/H2020-ERC-Starting-Grants-2021
https://www.cop.pw.edu.pl/Projekty-miedzynarodowe/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/H2020-ERC-Consolidator-Grants-2021
https://erc.europa.eu/
https://survey.ncbr.gov.pl/index.php/69429
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Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. Uruchomienie Programu Wirtualny Instytut Badawczy w obszarze biotechnologia medyczna 
– onkologia 
 
16 października 2020 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisało z Łukasiewicz – PORT 
Polskim Ośrodkiem Rozwoju Technologii we Wrocławiu umowę o uruchomieniu programu Wirtualny 
Instytut Badawczy w obszarze biotechnologia medyczna – onkologia. Pierwszy konkurs w ramach 
programu WIB zostanie ogłoszony pod koniec 2020 r.  

Program WIB kierowany jest do najwybitniejszych i najzdolniejszych naukowców i tworzonych 
przez nich zespołów, prowadzących badania o wysokim potencjale komercjalizacyjnym, które 
przyniosą rzeczywistą korzyść polskiemu społeczeństwu i gospodarce. Zaoferuje on nie tylko 
długoterminowe (max. do 10 lat) finansowanie zadań badawczych, ale także udziały w przyszłych 
przychodach z komercjalizacji rezultatów badań, zarówno dla członków zespołów badawczych, jak 
i jednostek naukowych.  

Docelowo Łukasiewicz – PORT wesprze naukowców i jednostki naukowe w zakresie ochrony 
wypracowanej własności intelektualnej i jej komercjalizacji. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie WIB-PORT. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
5. Częściowe zawieszenie wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014–
2020  
 
4 maja 2020 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowała o częściowym zawieszeniu 
stosowania wytycznych z 10 stycznia 2019 r. w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem 
projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 
2014–2020.  

Zawieszono stosowanie rozdziałów od 3 do 11 od dnia publikacji niniejszej informacji 
do 31 grudnia 2020 r. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Wyjaśnieniem MFiPR 
skierowanym do instytucji zarządzających i Informacją o częściowym zawieszeniu stosowania 
wytycznych. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są w portalu Funduszy Europejskich. 
 
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 
 
 
 
 
 

 

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/starter-twoj-program-w-ncbr-64767/
https://wib.port.org.pl/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/89677/2020_05_14_wyjasnienia_MFiPR.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/89677/2020_05_14_wyjasnienia_MFiPR.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/88855/Informacja_o_zawieszeniu_czesci_Wytycznych_PGD_i_PH.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/88855/Informacja_o_zawieszeniu_czesci_Wytycznych_PGD_i_PH.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/dokumenty/Wytyczne-Ministra-Infrastruktury-i-Rozwoju-w-zakresie-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych-w-tym-projektow-generujacych-dochod-i-projektow-hybrydowych-na-lata-2014-2020-1
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Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

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  

2020-11-12 – 

2020-11-13 

Sieć współpracy punktów 

kontaktowych w obszarze 

infrastruktur badawczych 

(projekt RICH-2), Komisja 

Europejska 

IV RICH Symposium: ‘Research Infrastructures as 

engines for maximising impact of Horizon 

Europe' – online 

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/?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://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/wydarzenia/iv-rich-symposium-research-infrastructures-as-engines-for-maximising-impact-of-horizon-europe
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/iv-rich-symposium-research-infrastructures-as-engines-for-maximising-impact-of-horizon-europe
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/iv-rich-symposium-research-infrastructures-as-engines-for-maximising-impact-of-horizon-europe
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

