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Komunikaty 

 
1. Harmonogram konkursów na rok 2020 (stan na 1.12.2020) 
 
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.  

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 
 

_________________________________________________________________________________ 

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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2. BG PW opublikowała informacje o danych badawczych 

Biblioteka Główna PW opublikowała zestaw informacji o danych badawczych, który zawiera m.in. 
wskazówki, jak przygotować plan zarządzania danymi badawczymi w projektach Narodowego 
Centrum Nauki i programu Horyzont 2020. 

Oddział Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych Biblioteki Głównej prowadzi konsultacje dla 
pracowników Politechniki Warszawskiej w zakresie poprawności składanych planów zarządzania 
danymi badawczymi. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt mailowy: 

• Magdalena Maciąg: magdalena.maciag@pw.edu.pl 
• Monika Gajewska: monika.gajewska@pw.edu.pl 

 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biblioteki Głównej PW. 
 
 

 
3. Dwa grudniowe warsztaty dot. grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) 

Zachęcamy do udziału w dwóch grudniowych warsztatach dot. grantów Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych (ERC). Pierwsze z nich odbędą się 8 grudnia, drugie – 17 grudnia. 

8 grudnia 2020 r. odbędzie się szkolenie dot. grantów ERC organizowane przez Biuro ds. Doskonałości 
Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Warsztaty w formie online poprowadzi agencja szkoleniowa Key 
Innovations. Szkolenie skierowane jest do naukowców z wszystkich dyscyplin naukowych, którzy 
posiadają co najmniej stopień naukowy doktora uzyskany nie później niż w 2019 r. Szczególnie 
polecane jest tym, którzy planują aplikować o ERC Starting Grant lub ERC Consolidator Grant 
w nadchodzących edycjach konkursów. 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Osoby zainteresowane muszą do 4 grudnia (do g. 8:30) wypełnić 
formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Szczegółowe informacje na temat warsztatów 8 grudnia dostępne są na stronie Polskiej Akademii 
Nauk. 

17 grudnia 2020 r. odbędą się warsztaty pisania wniosków o granty ERC. Ich organizatorem jest 
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Spotkanie w formie online przeznaczone jest 
dla naukowców zainteresowanych aplikowaniem o grant ERC w pierwszych konkursach programu 
Horyzont Europa.  

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o przesłanie na adres 
magdalena.chomicka@kpk.gov.pl zgłoszenia oraz informacji, w którym panelu zamierzają aplikować. 
Liczba miejsc jest ograniczona. 

Szczegółowe informacje na temat warsztatów 17 grudnia dostępne są na stronie Krajowego Punktu 
Kontaktowego PB UE. 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) ogłosiła wstępne terminy konkursów w roku 2021 
w ramach programu Horyzont Europa. 

Szczegółowe informacje na temat konkursów ERC dostępne są na stronie COP w zakładce Projekty 
międzynarodowe / Ogłoszenia o konkursach / Aktualne konkursy. 
 
 

 

mailto:magdalena.maciag@pw.edu.pl
mailto:monika.gajewska@pw.edu.pl
https://bg.pw.edu.pl/index.php/dane-badawcze#wprowadzenie
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHcP8Mlbg1OeTKpjRlc3RuaKkY3sLwapXqv7cHslg9kUmIhA/viewform
https://instytucja.pan.pl/index.php/aktualnosci-doskonalosc-naukowa/5668-warsztaty-erc-z-key-innovations
https://instytucja.pan.pl/index.php/aktualnosci-doskonalosc-naukowa/5668-warsztaty-erc-z-key-innovations
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/warsztaty-granty-erc-jak-napisac-wniosek
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/warsztaty-granty-erc-jak-napisac-wniosek
https://cop.pw.edu.pl/Projekty-miedzynarodowe/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy
https://cop.pw.edu.pl/Projekty-miedzynarodowe/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy
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4. Składanie wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki: OPUS 20 +LAP, SONATA 16, 
PRELUDIUM BIS 2, BEETHOVEN CLASSIC 4 
 
W związku z obostrzeniami w obiegu dokumentów spowodowanymi pandemią Covid-19 
informujemy, że wnioski w konkursach OPUS 20 +LAP, SONATA 16, PRELUDIUM BIS 2, BEETHOVEN 
CLASSIC 4 należy składać w Dziale Projektów Krajowych COP w nieprzekraczalnym terminie do 
7 grudnia.  

Zwracamy się z prośbą, by wraz z dostarczeniem wersji papierowej przesyłać wersję elektroniczną 
wniosku w formacie PDF na adres weronika.figurska@pw.edu.pl. 

Jednocześnie przypominamy, że informacje pomocne w przygotowaniu Planu Zarządzania Danymi 
Badawczymi znajdują się na stronie Biblioteki Głównej PW. Poprawność planu można też 
skonsultować z Oddziałem Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych BG:  

Magdaleną Maciąg: magdalena.maciag@pw.edu.pl, 
Moniką Gajewską: monika.gajewska@pw.edu.pl. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Weronika Figurska  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 50 35, email: weronika.figurska@pw.edu.pl 
 
 

 
5. Nabór wniosków do Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki 

Do 11 grudnia 2020 r. można składać wnioski do Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki w ramach 
uproszczonych postępowań konkursowych dla wniosków do kwoty 10 000 tys. euro. 

Warunki, które muszą zostać spełnione: 

• Projekty muszą być realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi 
partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach. 

• Dotacja PNFN może stanowić najwyżej 70% kosztów całkowitych projektu. 30% wydatków 
zbiorowych powinny stanowić środki własne lub inne źródła finansowania. 

• Od 2018 r. fundacja wyznaczyła ze względu na ograniczone środki finansowe priorytet 
wspierania projektów o długofalowym działaniu (np. projekty, które mają szansę uzyskania 
dodatkowych środków z innych źródeł finansowania na kontynuację przedsięwzięcia lub 
perspektywę rozwinięcia z przyznanej dotacji większego projektu). 

• Wnioskodawca, który jest zarazem odbiorcą dotacji PNFN w innym projekcie konkursu 
uproszczonego, jest uprawniony do złożenia wniosku dopiero po jego terminowym 
i prawidłowym rozliczeniu. Poszczególne instytuty danego uniwersytetu są rozumiane jako 
różni wnioskodawcy. 
 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Roch Grabowski 
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 81, email: roch.grabowski@pw.edu.pl 

mailto:weronika.figurska@pw.edu.pl
https://bg.pw.edu.pl/index.php/dane-badawcze#wprowadzenie
http://www.pnfn.pl/pl/451.html
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Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

Data Organizator Temat 

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 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
– Operator Programu Edukacja 

Spotkaniu online z ekspertami Zespołu 
Programu Edukacja 

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  

2020-12-08 Biuro ds. Doskonałości Naukowej 
Polskiej Akademii Nauk, Agencja 
szkoleniowa Key Innovations 

Szkolenie dot. grantów Europejskiej Rady 
ds. Badań Naukowych (ERC)  

2020-12-08 – 
2020-12-10 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
– Operator Programu Edukacja 

Seminarium poświęcone nawiązaniu i 
zacieśnieniu współpracy bilateralnej w 
obszarze edukacji (Polska, Norwegia, 
Islandia, Liechtenstein) 

2020-12-10 Euronovia Webinarium "Communication and 
Dissemination: the ultimate starter pack 
for EU projects" 

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 

2020-12-17 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Warsztaty: granty ERC - jak napisać 
wniosek? 

 
email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 

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.rpkgdansk.pl/szkolenia/szkolenie-on-line-jak-przygotowac-sie-do-audytu-w-,951
https://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/kolejne-spotkanie-online-z-ekspertami-programu-edukacja-zapraszamy/
https://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/kolejne-spotkanie-online-z-ekspertami-programu-edukacja-zapraszamy/
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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHcP8Mlbg1OeTKpjRlc3RuaKkY3sLwapXqv7cHslg9kUmIhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHcP8Mlbg1OeTKpjRlc3RuaKkY3sLwapXqv7cHslg9kUmIhA/viewform
https://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/zaproszenie-na-seminarium-poswiecone-wspolpracy-bilateralnej-w-edukacji/
https://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/zaproszenie-na-seminarium-poswiecone-wspolpracy-bilateralnej-w-edukacji/
https://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/zaproszenie-na-seminarium-poswiecone-wspolpracy-bilateralnej-w-edukacji/
https://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/zaproszenie-na-seminarium-poswiecone-wspolpracy-bilateralnej-w-edukacji/
https://euronovia-conseil.eu/en/webinar-communication-dissemination-eu-projects/
https://euronovia-conseil.eu/en/webinar-communication-dissemination-eu-projects/
https://euronovia-conseil.eu/en/webinar-communication-dissemination-eu-projects/
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-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-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
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/warsztaty-granty-erc-jak-napisac-wniosek
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/warsztaty-granty-erc-jak-napisac-wniosek

