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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Komunikaty 

1. Granty wewnętrzne wspierające złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych (ERC) 

2. Sesja pytań i odpowiedzi dotyczących przygotowania wniosków o granty ERC – Starting 
i Consolidator 

3. Sejm przedłużył antycovidową szczepionkę dla funduszy europejskich 
4. STARTER – zgłoszenie inicjatywy programowej do NCBR 
5. Kryształowe Brukselki 2020 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Komunikaty 

 
1. Granty wewnętrzne wspierające złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych (ERC) 
 
Przypominamy, że do 7 stycznia 2021 r. można składać wnioski w konkursie na granty wewnętrzne dla 
pracowników PW wspierające złożenie wniosku w konkursie ERC. Granty będą finansowane ze 
środków projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB). Konkurs ogłosił Rektor 
Politechniki Warszawskiej (Decyzja nr 331/2020 z 8.12.2020). 

Grant wewnętrzny może być wykorzystany na dofinansowanie działań, których celem jest 
przygotowanie wniosku o grant ERC, w tym: 

 wynagrodzenie kierownika i wykonawców grantu, 

 przygotowanie opinii wniosku przez eksperta, tłumaczenie i konsultację językową, 

 wyjazd do zagranicznego ośrodka w celu nawiązania współpracy lub skonsultowania wniosku. 

Wysokość dofinansowania 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 25 000 zł, łącznie z kosztami pośrednimi w wysokości 15% 
kosztów bezpośrednich. 

Kierownik grantu otrzyma też dodatek w wysokości 6000 zł (jeśli wniosek złożony do ERC przejdzie do 
drugiego etapu oceny) lub 12 000 zł (jeśli wniosek złożony do ERC otrzyma dofinansowanie). 

Dodatkowy warunek 

Kierownikiem grantu nie może być beneficjent konkursów na projekty badawcze w ramach IDUB, jeśli 
w projektach tych jako efekt zadeklarowano złożenie wniosku o grant ERC. 

Składanie i ocena wniosku 

Kierownik grantu składa wniosek o grant poparty przez kierownika podstawowej jednostki 
organizacyjnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 2 do decyzji. Wniosek należy przekazać 
w wersji papierowej do Centrum Obsługi Projektów (COP) lub w formie skanu na adres                                             
e-mail: dpm@cop.pw.edu.pl.  

https://cop.pw.edu.pl/content/download/1998/23177/file/Decyzja%20Rektora%20PW%20nr%20331_2020.pdf
mailto:dpm@cop.pw.edu.pl
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Termin składania wniosków upływa: 7 stycznia 2021 r. 

Decyzję o przyznaniu grantu podejmuje kierownik IDUB na podstawie opinii Komisji konkursowej 
ds. grantów ERC, która oceniać będzie nowatorstwo tematu, poziom naukowy projektu oraz dorobek 
wnioskodawcy. 

Wnioski zostaną rozpatrzone do: 31 stycznia 2021 r. 

Realizacja grantu 

Warunkiem rozpoczęcia realizacji grantu jest podpisanie porozumienia według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do decyzji. Porozumienie należy złożyć w 3 jednobrzmiących egzemplarzach do COP. 

Środki z grantu wewnętrznego można wydatkować od dnia zawarcia porozumienia do ostatniego dnia 
miesiąca, w którym przypada dzień zakończenia naboru we wskazanym we wniosku konkursie ERC. 

Rozliczenie grantu 

Warunkiem rozliczenia grantu jest złożenie wniosku do ERC oraz dostarczenie do COP recenzji 
złożonego wniosku (Evaluation Summary Report – ESR) po pierwszym etapie oceny. W sytuacji, kiedy 
wniosek do ERC w zadeklarowanym konkursie nie zostanie złożony, przyznane środki należy zwrócić. 

Podstawą rozliczenia grantu jest protokół oceny i odbioru grantu, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do decyzji. Protokół oceny i odbioru należy przekazać do COP w 4 egzemplarzach w ciągu 
30 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym przypada dzień zakończenia naboru we wskazanym 
we wniosku konkursie ERC. 

Wszystkie dokumenty i wątpliwości należy kierować do COP, które przekaże je do IDUB. 
 
Szczegółowe informacje na temat konkursów Europejskiej Rady ds. Badań dostępne są na stronie COP 
w zakładce Granty ERC. 
 
Szczegółowe informacje na temat grantu wewnętrznego dostępne są w Decyzji Rektora PW nr 
331/2020 z 8 grudnia 2020 r. 
 
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 
 

 
2. Sesja pytań i odpowiedzi dotyczących przygotowania wniosków o granty ERC – Starting 
i Consolidator 
 
Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnej sesji pytań i odpowiedzi dotyczących przygotowania 
wniosków o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) – Starting i Consolidator. 

Spotkanie organizowane jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE oraz Regionalny Punkt 
Kontaktowy Centrum przy Uniwersytecie Warszawskim. Skierowane jest do naukowców aplikujących 
o granty ERC w najbliższych konkursach programu Horyzont Europa. 

Sesja odbędzie 21 grudnia 2020 r., w godz. 10:00 – 11:30 na platformie ZOOM. Na spotkanie należy 
się zarejestrować na stronie RPK Centrum do 17 grudnia 2020 r. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie KPK PB UE. 

https://cop.pw.edu.pl/Projekty-miedzynarodowe/Granty-ERC
https://cop.pw.edu.pl/content/download/1998/23177/file/Decyzja%20Rektora%20PW%20nr%20331_2020.pdf
https://cop.pw.edu.pl/content/download/1998/23177/file/Decyzja%20Rektora%20PW%20nr%20331_2020.pdf
http://bob.strony.uw.edu.pl/erc-qa/
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/przygotowanie-wnioskow-o-granty-erc-sesja-pytan-i-odpowiedzi
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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 
 

 
3. Sejm przedłużył antycovidową szczepionkę dla funduszy europejskich 
 
Sejm przyjął rządową nowelizację tak zwanej specustawy funduszowej. To pakiet rozwiązań, które 
ułatwiają inwestowanie i rozliczanie funduszy unijnych. Nadzwyczajne rozwiązania we wdrażaniu 
funduszy europejskich w związku z pandemią COVID-19 będzie można stosować do końca 2023 r. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Portalu Funduszy Europejskich. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Elżbieta Śmietanka 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 59 26, email: elzbieta.smietanka@pw.edu.pl 
 

 
4. STARTER – zgłoszenie inicjatywy programowej do NCBR 
 
Zachęcamy do korzystania z narzędzia STARTER przygotowanego przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju. Umożliwia ono 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. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 

 
5. Kryształowe Brukselki 2020 
 
18 grudnia poznamy laureatów tegorocznej edycji Nagród Kryształowej Brukselki. Politechnika 
Warszawska otrzymała nominację do nagrody w kategorii „nauka – uczelnie”. 

Kryształowe Brukselki wręczane są od 2001 r. Konkurs organizuje Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE. Nagrody otrzymują uczelnie, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa oraz 
indywidualni naukowcy w uznaniu za aktywne uczestnictwo w programach ramowych Unii 
Europejskiej. W tym roku nagrody zostaną przyznane za sukcesy w całym programie ramowym 
Horyzont 2020 (lata 2014-2020). 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/sejm-przedluzyl-antycovidowa-szczepionke-dla-funduszy-europejskich/
https://survey.ncbr.gov.pl/index.php/69429
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/starter-twoj-program-w-ncbr-64767/
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Politechnika Warszawska ma szansę na nagrodę w kategorii „nauka – uczelnie”. Oprócz PW nominację 
otrzymały: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Politechnika Śląska, Uniwersytet 
Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński. 

W poprzednich edycjach Kryształowej Brukselki Politechnika Warszawska była wielokrotnie 
nominowana. Nagrodę uzyskała w 2013 r. w kategorii „jednostka badawcza” (nagroda dla całej 
uczelni), w 2010 r. w kategorii „instytucja badawcza” (nagroda dla Wydziału Elektroniki i Technik 
Informacyjnych PW), w 2002 r. w kategorii „szkoła wyższa” (nagroda dla całej uczelni). Nagrodę 
specjalną w 2016 r. otrzymał prof. Janusz Hołyst z Wydziału Fizyki PW. 

Uroczystość wręczenia Kryształowych Brukselek 2020 odbędzie się 18 grudnia, w wersji on-line. 
 
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie KPK PB UE. 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

Data Organizator Temat 

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? 

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 

2020-12-18 Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych 
UE – Centrum 

Praktyczne aspekty realizacji projektów 
Marii Skłodowskiej-Curie Innovative 
Training Networks 

2020-12-21 Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych 
UE – Centrum 

Przygotowanie wniosków o granty ERC – 
sesja pytań i odpowiedzi 

2020-12-21 Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych 
UE – Centrum 

Wpływ pandemii COVID-19 na realizację 
projektów w programie Horyzont 2020 w 
pytaniach i odpowiedziach  

 
email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

https://www.kpk.gov.pl/w-grudniu-wreczymy-nagrody-krysztalowej-brukselki-2020
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
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/
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/praktyczne-aspekty-realizacji-projektow-marii-sklodowskiej-curie-innovative-training-networks
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/praktyczne-aspekty-realizacji-projektow-marii-sklodowskiej-curie-innovative-training-networks
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/praktyczne-aspekty-realizacji-projektow-marii-sklodowskiej-curie-innovative-training-networks
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/przygotowanie-wnioskow-o-granty-erc-sesja-pytan-i-odpowiedzi
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/przygotowanie-wnioskow-o-granty-erc-sesja-pytan-i-odpowiedzi
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/wplyw-pandemii-covid-19-na-realizacje-projektow-w-programie-horyzont-2020-w-pytaniach-i-odpowiedziach
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/wplyw-pandemii-covid-19-na-realizacje-projektow-w-programie-horyzont-2020-w-pytaniach-i-odpowiedziach
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/wplyw-pandemii-covid-19-na-realizacje-projektow-w-programie-horyzont-2020-w-pytaniach-i-odpowiedziach

