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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Komunikaty 

1. EURAXESS – granty i stypendia grudzień 2020 r. 
2. Zmiana w załączniku nr 3 do Regulacji „Wymogi dotyczące informacji i promocji” 
3. Antycovidowa szczepionka dla funduszy europejskich będzie działać dłużej 
4. Wyniki IV konkursu w ramach programu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo                                

i e-Tożsamość 
 

Szkolenia 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Komunikaty 

 
1. EURAXESS – granty i stypendia grudzień 2020 r. 
 
Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla doktorantów 
i pracowników naukowych (grudzień 2020 r.). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu EURAXESS. 
_______________________________________________________________________ 
 
2. Zmiana w załączniku nr 3 do Regulacji „Wymogi dotyczące informacji i promocji”  
 
Biuro Mechanizmów Finansowych wprowadziło w załączniku nr 3 („Wymogi dotyczące informacji 
i  promocji”) do Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2014-2021 zmiany dotyczące obowiązków beneficjentów w zakresie 
informacji i promocji w internecie. 

Zgodnie z nowym brzmieniem beneficjent ma możliwość stworzenia dedykowanego projektowi 
profilu w mediach społecznościowych zamiast tworzenia strony lub podstrony internetowej 
(dotychczas były one obligatoryjne w przypadku projektów o wartości powyżej 150 000 euro). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Funduszy Norweskich i Funduszy EOG. 
 
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 
 

 
3. Antycovidowa szczepionka dla funduszy europejskich będzie działać dłużej 
 
Nadzwyczajne rozwiązania we wdrażaniu funduszy europejskich w związku z pandemią COVID-19 
będzie można stosować do końca 2023 r. Rząd przyjął nowelizację tak zwanej specustawy 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
https://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/zmiana-w-zalaczniku-nr-3-do-regulacji-wymogi-dotyczace-informacji-i-promocji/
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funduszowej, która w tym szczególnym czasie ułatwia inwestowanie i rozliczanie funduszy unijnych 
oraz pozwala przesuwać je na walkę z koronawirusem. 

Przyjęta 3 kwietnia 2020 r. ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów 
operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (tak zwana „specustawa funduszowa”) 
wprowadziła regulacje, których celem była płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych 
z funduszy europejskich w warunkach pandemii COVID-19. Wprowadziła regulacje stanowiące 
odstępstwa i wyjątki od obowiązujących zasad realizacji projektów. 

Dzięki regulacjom zawartym w specustawie możliwe jest między innymi: 

• wydłużenie terminów składania wniosków o dofinansowanie w poszczególnych konkursach, 

• wydłużenie terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek lub zmian w już złożonych 
wnioskach o dofinansowanie, 

• prowadzenie naborów projektów w trybie nadzwyczajnym, 

• uznanie za podlegające refundacji wydatków poniesionych w ramach projektów na cele, które 
nie zostały zrealizowane z powodu wybuchu pandemii, 

• bardziej elastyczne udzielanie ulg w spłacie należności wynikających z realizacji inwestycji, 

• przedłużenie terminów w postępowaniach administracyjnych albo ich zawieszenie 
i wstrzymanie wykonania decyzji administracyjnych związanych z realizacją projektów, 

• zawieszenie stosowania wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego po 
to, by ułatwić wdrażanie funduszy unijnych w związku z pandemią. 

Ustawa i wydane do niej rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej umożliwiły też 
skierowanie środków UE z obecnej perspektywy na walkę z koronawirusem i jego gospodarczymi 
skutkami, czyli na tak zwany Funduszowy Pakiet Antywirusowy. Na te cele przesunięto około 14 mld zł. 
Z tych pieniędzy sfinansowano między innymi dopłaty do wynagrodzeń pracowników, dotacje na 
kapitał obrotowy i pożyczki płynnościowe dla firm, pomoc domom pomocy społecznej, zakup sprzętu 
i środków ochrony osobistej dla szpitali, wyposażenie szkół i uczniów w sprzęt do nauki zdalnej. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 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 
 

 
4. Wyniki IV konkursu w ramach programu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość 
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki IV konkursu w ramach programu CyberSecIdent 
– Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość. Wśród projektów rekomendowanych do dofinansowania jest 
projekt, którego liderem jest Politechnika Warszawska.  

W ramach programu CyberSecIdent NCBR wspiera przedsięwzięcia wpływające na podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Polski. IV konkurs skierowany był do konsorcjów złożonych 
z przynajmniej dwóch partnerów. Zgłoszone projekty musiały obejmować zarówno fazę badań, jak 
i przygotowania do wdrożenia. 

Do konkursu zgłoszono 15 wniosków, 10 z nich rekomendowano do dofinansowania. Projekt 
konsorcjum, którego liderem jest Politechnika Warszawska, został oceniony przez ekspertów 
najwyżej. Badaniom „Struktura bezpieczeństwa sieci 5G opartej na wielu dostawcach: specyfikacja, 
wdrożenie i rozwój procesu ewaluacji” przyznano 7 291 183 zł dofinansowania. Kierownikiem projektu 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/antycovidowa-szczepionka-dla-funduszy-europejskich-bedzie-dzialac-dluzej/
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jest dr hab. inż. Jordi Mongay Batalla z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Partnerem 
badań będzie Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy oraz ISN Sp. Z o.o. 

Do dofinansowania rekomendowano także dwa projekty, w których Politechnika Warszawska 
występuje jako partner w ramach konsorcjum: 

• „Laboratorium badania podatności stacjonarnych i mobilnych urządzeń informatycznych oraz 
algorytmów i oprogramowania”, lider konsorcjum: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa 
- Państwowy Instytut Badawczy (NASK), kwota dofinansowania dla konsorcjum: 11 304 825 zł; 

• „System wspomagania detekcji i obrazowania ataków APT”, lider konsorcjum: ComCERT S.A., 
kwota dofinansowania dla konsorcjum: 9 600 432 zł.  

 
Szczegółowe informacje na temat wyników konkursu dostępne są na stronie NCBR. 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

Data  Organizator  Temat  

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  

2020-12-14  Mazowiecka Jednostka Wdrażania 

Programów Unijnych  

Szkolenie online: Zasada konkurencyjności 

w projektach współfinansowanych z 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020  

2020-12-16  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów 

Badawczych UE  

Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo 

skalkulować budżet, zrealizować i 

rozliczyć projekt - cz. 3/3  

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/niemal-90-mln-zl-dofinansowania-z-ncbr-na-innowacyjne-projekty-z-obszaru-cyberbezpieczenstwa-65831/
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.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/zasada-konkurencyjnosci-w-projektach-wspolfinansowanych-z-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-szkolenie-on-line/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/zasada-konkurencyjnosci-w-projektach-wspolfinansowanych-z-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-szkolenie-on-line/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/zasada-konkurencyjnosci-w-projektach-wspolfinansowanych-z-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-szkolenie-on-line/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/zasada-konkurencyjnosci-w-projektach-wspolfinansowanych-z-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-szkolenie-on-line/
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
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2020-12-17  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów 

Badawczych UE  

Warsztaty: granty ERC - jak napisać 

wniosek?  

2020-12-17  Regionalny Punkt Kontaktowy 

Programów Badawczych UE – Poznań   

Webinarium "Poznaj z nami krok po kroku 

Funding & Tender Opportunities Portal"  

2020-12-18  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  Webinar "Misje w Horyzoncie Europa"  

2020-12-18  Mazowiecka Jednostka Wdrażania 

Programów Unijnych  

Szkolenie online: Zasada konkurencyjności 

w projektach współfinansowanych z 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

 
email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 

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://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/poznaj-z-nami-krok-po-kroku-funding-tender-opportunities-portal
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/poznaj-z-nami-krok-po-kroku-funding-tender-opportunities-portal
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zaproszenie-na-webinar-misje-w-horyzoncie-europa-65835/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-online-zasada-konkurencyjnosci-w-projektach-wspolfinansowanych-z-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-online-zasada-konkurencyjnosci-w-projektach-wspolfinansowanych-z-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-online-zasada-konkurencyjnosci-w-projektach-wspolfinansowanych-z-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-online-zasada-konkurencyjnosci-w-projektach-wspolfinansowanych-z-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/

