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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Wstępne zasady naboru do konkursu ERC Advanced Grant 2021 
 
Komunikaty 

1. Szybka ścieżka – Koronawirusy – zachęcamy do aplikowania 
2. Informacja dotycząca umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 6/1.1.1/2020 – Szybka 

ścieżka 
3. Kawa z ekspertem Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021) 
4. Informacja dotycząca umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 7/1.1.1/2020 – Szybka 

ścieżka – Agrotech 
5. Marie Skłodowska-Curie European Researchers' Night 2020 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Wstępne zasady naboru do konkursu ERC Advanced Grant 2021 
 
Cel: Wsparcie realizacji twórczych i nowatorskich pomysłów badawczych, szczególnie badań 
interdyscyplinarnych, pionierskich, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, przekraczających obecne 
granice wiedzy (frontier research) i prowadzących do ważnych odkryć i przełomowych wyników. 

Tematyka: Dowolna dyscyplina naukowa. 

Wnioskodawcy: Doświadczeni naukowcy z liczącym się dorobkiem ostatnich 10 lat. 

Dofinansowanie: do 2,5 mln euro. W określonych przypadkach można otrzymać dodatkowy 1 mln 
euro. 

Okres trwania projektu: do 5 lat. 

Termin składania wniosków: od 20 maja 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. (wstępny termin). 

Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za 
pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Single Electronic Data Interchange 
Area (SEDIA). 

Do wniosku należy dołączyć skan Commitment of the host institution (wzór w dokumentacji 
konkursowej). W przypadku Politechniki Warszawskiej taki dokument podpisuje Prorektor ds. Nauki, 
natomiast uzyskaniem podpisu zajmuje się Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi 
Projektów. 

Szczegółowe informacje nt. naboru wniosków zostaną podane w momencie publikacji założeń do 
danej edycji konkursu. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ERC.  
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2019-adg;freeTextSearchKeyword=erc;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2019-adg;freeTextSearchKeyword=erc;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://erc.europa.eu/
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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 
 
 

Komunikaty 

 
1. Szybka ścieżka – Koronawirusy – zachęcamy do aplikowania 
 
Do końca grudnia 2020 r. można złożyć wniosek w 3. rundzie konkursu PO IR 5/1.1.1/2020 Szybka 
ścieżka – Koronawirusy. Na otrzymanie dofinansowania mają szansę innowacyjne projekty, których 
celem jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2,                   
w tym poprawa bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcie jego 
funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie COP. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
dr Anita Uchańska-Bieniusiewicz 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 27, email: anita.uchanska@pw.edu.pl 
 
Małgorzata Szymańska 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 59 26, email: malgorzata.szymanska@pw.edu.pl 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Informacja dotycząca umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 6/1.1.1/2020 – Szybka 
ścieżka 
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie 
projektu w ramach konkursu 6/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka (poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe 
i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”). 

Zasadnicze zmiany w dokumencie wynikają z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego w sprawie udzielania pomocy publicznej przez NCBR, które zastąpiło 
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania 
pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCBR.  
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 

https://www.cop.pw.edu.pl/Fundusze-strukturalne/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/Szybka-Sciezka-Koronawirusy-PO-IR-5-1.1.1-2020.
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-dotyczaca-umowy-o-dofinansowanie-projektu-dla-konkursu-61112020-szybka-sciezka-6554/
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3. Kawa z ekspertem Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021) 
 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu online 
z ekspertami Zespołu Programu Edukacja, którzy będą dostępni 19 listopada w godzinach 10.00-11.00 
na platformie Zoom (spotkanie jest otwarte, nie wymaga wcześniejszej rejestracji). 

W trakcie spotkania pracownicy Operatora Programu będą służyć uczestnikom swoim merytorycznym 
doświadczeniem, udzielając odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące projektów w ramach Programu 
Edukacja realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 – zarówno 
tych już dofinansowanych, jak również planowanych. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Programu Edukacja.  
 
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 umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 7/1.1.1/2020 – Szybka 
ścieżka – Agrotech  
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie 
projektu w ramach konkursu 7/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka – Agrotech (poddziałanie 1.1.1 „Badania 
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”).  

Zasadnicze zmiany w dokumencie wynikają z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego w sprawie udzielania pomocy publicznej przez NCBR, które zastąpiło  
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy 
publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCBR.  

Nowe i archiwalne wersje umów dostępne są na stronie z dokumentacją konkursową.  
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
5. Marie Skłodowska-Curie European Researchers' Night 2020  
 
Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu European Researchers’ Night, organizowanym w ramach 
programu Marie Skłodowska-Curie Actions. 

European Researchers’ Night jest ogólnoeuropejskim wydarzeniem, podczas którego naukowcy, 
reprezentujący różne dziedziny, mają okazję zaprezentować swoje badania szerszej publiczności, ich 

https://education.org.pl/wydarzenie/kawa-z-ekspertem-programu-edukacja-mf-eog-2014-2021-vii/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-7-1-1-1-2020/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-dotyczaca-umowy-o-dofinansowanie-projektu-dla-konkursu-71112020-szybka-sciezka-ag/
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wpływ na codzienne życie. Celem wydarzenia jest również promocja nauki, zwłaszcza wśród młodych 
ludzi. 

Wydarzenie odbędzie się: 

 27 listopada 2020 r., godz. 16.00 – 23.45 w 29 krajach, 

 3 grudnia 2020 r. w Izraelu.  
 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie European Researchers’ Night 2020.  
 
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 
 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2020-11-19 Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji 
– Operator Programu 
Edukacja 

Kawa z ekspertem Programu Edukacja (MF EOG 
2014-2021) 

2020-11-25 Fundacja na rzecz Nauki 
Polskiej 

Szkolenie on-line z zakresu kwalifikowalności 
wydatków i rozliczania projektów w SL2014  

2020-11-26 Krajowy Punkt 
Kontaktowy Programów 
Badawczych UE 

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

2020-12-01 Krajowy Punkt 
Kontaktowy Programów 
Badawczych UE 

ABC przygotowania wniosku: projekty badawczo-
innowacyjne, innowacyjne i wspierające w nowym 
Programie Ramowym Horyzont Europa  

2020-12-02 Regionalny Punkt 
Kontaktowy Programów 
Badawczych UE - Gdańsk 

Jak przygotować się do audytu w projektach 
finansowanych z programu Horyzont 2020 

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  

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/events/european-researchers-night-2020_en
https://education.org.pl/wydarzenie/kawa-z-ekspertem-programu-edukacja-mf-eog-2014-2021-vii/
https://education.org.pl/wydarzenie/kawa-z-ekspertem-programu-edukacja-mf-eog-2014-2021-vii/
https://www.fnp.org.pl/szkolenie-on-line-z-zakresu-kwalifikowalnosci-wydatkow-i-rozliczania-projektow-w-sl2014-w-dn-25-listopada-2020/
https://www.fnp.org.pl/szkolenie-on-line-z-zakresu-kwalifikowalnosci-wydatkow-i-rozliczania-projektow-w-sl2014-w-dn-25-listopada-2020/
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/portal-funding-tender-opportunities-jak-zostac-ekspertem-oceniajacym-wnioski-w-programach-ramowych-ue
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/portal-funding-tender-opportunities-jak-zostac-ekspertem-oceniajacym-wnioski-w-programach-ramowych-ue
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/portal-funding-tender-opportunities-jak-zostac-ekspertem-oceniajacym-wnioski-w-programach-ramowych-ue
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-w-nowym-programie-ramowym-horyzont-europa
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-w-nowym-programie-ramowym-horyzont-europa
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-w-nowym-programie-ramowym-horyzont-europa
https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia/szkolenie-on-line-jak-przygotowac-sie-do-audytu-w-,951
https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia/szkolenie-on-line-jak-przygotowac-sie-do-audytu-w-,951
https://www.kpk.gov.pl/?p=54795&znewsletter=16wrze%C5%9Bnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54795&znewsletter=16wrze%C5%9Bnia2020
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2020-12-10 Krajowy Punkt 
Kontaktowy Programów 
Badawczych UE 

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

2020-12-14 Krajowy Punkt 
Kontaktowy Programów 
Badawczych UE 

Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować 
budżet, zrealizować i rozliczyć projekt – Zmiany w 
odniesieniu do kosztów osobowych w projektach 
Horyzont Europa - cz. 2/3 

2020-12-16 Krajowy Punkt 
Kontaktowy Programów 
Badawczych UE 

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

 
 

email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-cz-1-3
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-cz-1-3
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-cz-2-3
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-cz-2-3
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-cz-2-3
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-cz-2-3
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-cz-3-3
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-cz-3-3

