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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. NCBR ogłosiło konkurs LIDER XII 
2. III konkurs SZAFIR – Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących 

bezpieczeństwu i obronności państwa 
3. Otwarcie naboru na granty Funduszu Wyszehradzkiego: Visegrad, Visegrad+, Strategic 
4. NCBR – przedsięwzięcie „Innowacyjna biogazownia” 
5. NCBR – przedsięwzięcie „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo” 

 
Komunikaty 

1. Wyniki I konkursu SZAFIR 
2. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków częściowo zawieszone  
3. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych częściowo zawieszone 
4. Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 częściowo zawieszone  

 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Konkursy 

 
1. NCBR ogłosiło konkurs LIDER XII 
 
Cel: poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych 
oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których 
wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. 

Wnioskodawcy: osoby, które: 

• są doktorantami lub nauczycielami akademickimi i nie posiadają stopnia doktora albo 
posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza 
się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, 
udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, lub 
okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów 
pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością 
do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej, o których mowa 
w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa, oraz w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych) i są zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce, 

• są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub 
wdrożenia, 

• dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER, 

• pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni 
kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego, 

• posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii 
Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 
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trzy miesiące, a ich pobyt jest zarejestrowany. Wnioskodawca aplikuje do programu wraz 
z jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca 
badania naukowe lub prace rozwojowe. 

Dofinansowanie: 1,5 mln zł.  

Okres trwania projektu: 12-36 m-cy. 

Termin składania wniosków: do 18 marca 2021 r., godz. 16:15. 

Miejsce/sposób składania wniosków: za pośrednictwem systemu LSI. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Urszula Rumniak  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 64 26, email: urszula.rumniak@pw.edu.pl 
 
Justyna Wojciechowska  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl 
 

 
2. III konkurs SZAFIR – Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu 

i obronności państwa 

 

Cel: pozyskanie przełomowych, innowacyjnych rozwiązań na potrzeby bezpieczeństwa i obronności 
państwa w obszarach technologicznych wskazanych w programie. 

Tematyka: Zakres 1. Nowoczesne technologie IT. 

Wnioskodawcy: uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, konsorcja naukowe, centra 
naukowo-przemysłowe, przedsiębiorcy. 

Dofinansowanie: Maksymalna wysokość dofinansowania leży w gestii wnioskodawcy. Wkład własny 
wnioskodawcy i planowane koszty realizacji są jednym z kryteriów oceny merytorycznej wniosków. 

W związku ze zmianami dotyczącymi amortyzacji aparatury prosimy o zapoznanie się z zapisami 

"Przewodnika kwalifikowalności kosztów". 

Okres trwania projektu: 36-48 m-cy. 

Termin składania wniosków: do 19 marca 2021 r., godz. 16:00. 

Miejsce/sposób składania wniosków: za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. 

Przypominamy, iż zgodnie z zarządzeniem Rektora PW nr 37/2019 z dnia 12.07.2019 r. z uwagi na 

ważny interes Politechniki Warszawskiej zespoły zamierzające składać do NCBR wnioski w konkursach 

w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa, w którym PW jest liderem lub konsorcjantem, 

zobowiązane są o zamiarze złożenia wniosku każdorazowo informować Prorektora ds. Ogólnych za 

pośrednictwem Dyrektora Uczelnianego Centrum Badawczego Obronności i Bezpieczeństwa. 

 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 

https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-xii-edycji-konkursu-w-programie-lider-65973/
https://archiwum.ncbr.gov.pl/fileadmin/Obronnosc/3_szafir/Przewodnik_kwalifikowalnosci_-_Konkurs_nr_3_SZAFIR_2021.pdf
https://osf.opi.org.pl/app/
https://archiwum.ncbr.gov.pl/index.php?id=6&L=576&tx_news_pi1%5Bnews%5D=66121&cHash=2a3b81ea3d4cbc9e973c5ab1ca47aad3
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W przypadku pytań prosimy o kontakt:  
Urszula Rumniak  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 64 26, email: urszula.rumniak@pw.edu.pl 
 
Justyna Wojciechowska  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl 
 

 
3. Otwarcie naboru na granty Funduszu Wyszehradzkiego: Visegrad, Visegrad+, Strategic 
 
Cel: promowanie i zachęcanie do bliższej współpracy między państwami i społeczeństwami Grupy 
Wyszehradzkiej (GW, V4) poprzez dofinansowywanie wspólnych projektów kulturalnych, naukowych 
i edukacyjnych, wymianę młodzieży, współpracę transgraniczną oraz w dziedzinie promocji. 

Tematyka:  
Granty Visegrad oraz Visegrad+: 

• Culture and common identity, 
• Education and capacity building, 
• Innovation, R&D, entrepreneurship, 
• Democratic values and the media, 
• Public policy and institutional partnerships, 
• Regional development, environment and tourism, 
• Social development. 

Granty Strategic: 
• Returning to the roots, 
• Small things matter, 
• 30 years after the fall of the Iron Curtain – civil society matters. 

Wnioskodawcy:  
Granty Visegrad: minimum trzy organizacje z trzech krajów członkowskich V4. 
Granty Visegrad+: minimum trzy organizacje z trzech krajów członkowskich V4 oraz przynajmniej 
jedna organizacja z kraju należącego do Bałkanów Zachodnich lub Partnerstwa Wschodniego. 
Granty Strategic: przynajmniej cztery organizacje ze wszystkich czterech krajów członkowskich V4. 

Dofinansowanie: 100% (koszty ogólne 15%). 

Okres trwania projektu: Granty Visegrad i Visegrad+: do 18 m-cy; Granty Strategic: 12-36 m-cy. 

Termin składania wniosków: do 1 lutego 2021 r.  

Miejsce/sposób składania wniosków: poprzez formularz na stronie Funduszu Wyszehradzkiego. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Funduszu Wyszehradzkiego. 
 
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 
 

 

http://my.visegradfund.org/Account/Login
https://www.visegradfund.org/apply/grants/
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4. NCBR – przedsięwzięcie „Innowacyjna biogazownia” 
 
Cel: opracowanie i demonstracja innowacyjnej technologii uniwersalnej biogazowni, 
charakteryzującej się efektywnym przetwarzaniem zróżnicowanego strumienia substratów 
organicznych na biogaz, a następnie uszlachetnianiem go do biometanu. 

Tematyka: opracowanie kompletnej technologii służącej wytwarzaniu biometanu z wykorzystaniem 
substratów II generacji (o charakterze odpadowym). Nie będzie ona emitowała do środowiska 
uciążliwych dla człowieka odorów, będzie samowystarczalna pod kątem energii cieplnej i elektrycznej 
ze względu na produkowany biogaz. Przyczyni się to do tworzenia nowego w Polsce sektora 
biometanu oraz rozwoju pozostałych sektorów z nim powiązanych. 

Wnioskodawcy: Nie określono katalogu zamkniętego. Do przedsięwzięcia mogą przystąpić wszystkie 
podmioty, które mają pomysł, wymagany potencjał i wolę opracowania rozwiązań zdefiniowanych 
w przedsięwzięciu, a także zdolność wykonania umowy. Jeden podmiot (rozumiany jako osoba 
fizyczna, jednostka organizacyjna albo osoba prawna) może złożyć nie więcej niż jeden wniosek, 
niezależnie od tego czy składa wniosek samodzielnie, czy łącznie z innym podmiotem/innymi 
podmiotami. 

Partnerstwo/podwykonawstwo: Wnioskodawcy mogą uczestniczyć w przedsięwzięciu zarówno 
samodzielnie, jak i wspólnie z innymi podmiotami, przy czym: 

• w przypadku wniosku złożonego przez kilka podmiotów, są oni traktowani jako jeden 
wnioskodawca, co oznacza m.in., że mogą sumować swój potencjał na potrzeby wymagań 
przedsięwzięcia i odpowiadają solidarnie względem NCBR, zarówno na etapie postępowania, 
jak i wykonania umowy, z zastrzeżeniem punktu kolejnego, 

• w zakresie podstaw wykluczenia ocenie, ze skutkiem dla wszystkich podmiotów tworzących 
wspólnie wnioskodawcę, podlega z osobna każdy wskazany we wniosku podmiot wchodzący 
w skład wnioskodawcy, 

• zasady współpracy pomiędzy tymi podmiotami muszą być uregulowane pisemną umową 
(np. umową konsorcjum), która musi zostać przedstawiona NCBR wraz z wnioskiem, 

• zarówno wnioskodawca występujący samodzielnie, jak i wnioskodawcy działający wspólnie 
mogą powołać się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania, że spełniają warunki działu 
określone w dokumentacji przedsięwzięcia w zakresie doświadczenia wnioskodawcy lub 
zespołu projektowego, potencjału technicznego lub technologicznego w tym na potrzeby 
kryteriów oceny wniosków. Zasoby podmiotu trzeciego będą wzięte pod uwagę wyłącznie 
w przypadku, gdy podmiot ten weźmie rzeczywisty udział w realizacji przedsięwzięcia jako 
podwykonawca zgodnie z zasadami wynikającymi z umowy co najmniej w takim zakresie, 
w jakim nastąpiło udzielenie zasobów. Zmiana podmiotu trzeciego po złożeniu wniosku nie 
jest dopuszczalna z wyjątkiem sytuacji zmiany podwykonawcy zgodnie z postanowieniami 
umowy. 

Dofinansowanie: łączny budżet przedsięwzięcia to 29,5 mln zł. Maksymalne wynagrodzenie brutto 
dla jednego wykonawcy: etap I – 3,5 mln zł; etap II – 15,5 mln zł.  

Termin składania wniosków: do 8 lutego 2021 r., godz. 12:00.  

Miejsce/sposób składania wniosków: Wniosek o przystąpienie do postępowania wraz z załącznikami 
należy złożyć w formie pisemnej, w oparciu o wzór oraz zgodnie z wymogami określonymi 
w regulaminie konkursu. Wnioski należy składać w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
– ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, w punkcie przyjmowania przesyłek NCBR. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 

https://www.gov.pl/web/ncbr/innowacyjna-biogazownia
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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. NCBR – przedsięwzięcie „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo” 

 
Cel: opracowanie technologii modułowych i prefabrykowanych oraz technologii neutralnych 
klimatycznie dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego. 

Tematyka: opracowanie rozwiązań dla określonego przez NCBR problemu badawczego, w Modelu 2D 
lub Modelu 3D w konstrukcji budynku jednorodzinnego i wielorodzinnego o możliwie najlepszym, 
optymalnie zerowym lub pozytywnym bilansie rocznym zużycia energii, przy zastosowaniu instalacji 
wspomagających, którego nie można rozwiązać z wykorzystaniem istniejących na rynku środków, bez 
przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Wskazany problem badawczy jest definiowany 
oczekiwanymi od rozwiązania wymaganiami obligatoryjnymi oraz rozwinięty przez wymagania 
konkursowe, wymagania jakościowe i wymagania opcjonalne. 

Wnioskodawcy: Nie określono katalogu zamkniętego. Do przedsięwzięcia mogą przystąpić wszystkie 
podmioty, które mają pomysł, wymagany potencjał i wolę opracowania rozwiązań zdefiniowanych 
w przedsięwzięciu, a także zdolność wykonania umowy. 

Partnerstwo/podwykonawstwo: W ramach przedsięwzięcia NCBR planuje pozyskać partnera 
strategicznego, który zapewni nieruchomość demonstracyjną oraz posiada kompetencje w zakresie 
późniejszego wykorzystania opracowanego demonstratora. Parter strategiczny zostanie wyłoniony 
w  ormule odrębnego postępowania. 

Dofinansowanie: łączny budżet przedsięwzięcia to 37,5 mln zł. 

Termin składania wniosków: do 8 lutego 2021 r., godz. 12:00. 

Miejsce/sposób składania wniosków: Wniosek o przystąpienie do postępowania wraz z załącznikami 
należy złożyć w formie elektronicznej tj. na nośniku elektronicznym lub w formie pisemnej, w oparciu 
o wzór oraz zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Wnioski należy składać 
w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, 
w punkcie przyjmowania przesyłek NCBR. 

Ze względu na ograniczenia wynikające z regulaminu wnioskodawca składa jeden wniosek dla danego 
strumienia, niezależnie czy składa wniosek samodzielnie, czy z innym podmiotem. Wnioski 
z naruszeniem tej zasady podlegają wykluczeniu w postępowaniu. Jednostki PW zainteresowane 
aplikowaniem prosimy o wcześniejszy kontakt z Działem Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi 
Projektów PW. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są stronie NCBR. 
 
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 
 

https://www.gov.pl/web/ncbr/budownictwo-efektywne-energetycznie-i-procesowo
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Komunikaty 

 
1. Wyniki I konkursu SZAFIR 
 
NCBR ogłosiło wyniki I konkursu SZAFIR „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących 
bezpieczeństwu i obronności państwa”, w zakresach tematycznych 1, 2, 4, 5, 6, 11. Wśród wniosków 
rekomendowanych do dofinansowania są 4 projekty Politechniki Warszawskiej.  

Celem I konkursu SZAFIR było sfinansowanie badań, których wynikiem będą nowoczesne rozwiązania 
– nowe materiały, zespoły i układy techniczne – w obszarach kluczowych dla obronności 
i bezpieczeństwa państwa. Wnioski zgłaszane do konkursy mogły dotyczyć jednego z 13 wskazanych 
przez NCBR tematów. 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło listę projektów rekomendowanych do dofinansowania 
w ramach tematów: 1, 2, 4, 5, 6, 11. 

Wśród 12 wybranych wniosków są cztery z Politechniki Warszawskiej: 
• Opracowanie modularnej infrastruktury komputera kwantowego do specjalnych i wojskowych 

zastosowań informatycznych – prof. dr hab. inż. Jan Szmidt z Wydziału Elektroniki i Technik 
Informacyjnych, 

• Technologia transmisji szerokopasmowej głęboko odpornej na zakłócenia – dr hab. inż Jacek 
Misiurewicz, prof. uczelni, z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, 

• Odczyt i zabezpieczenie elektronicznych danych zapisanych w licznikach pojazdów 
– dr inż. Krzysztof Więcławski z Wydziału Samochodów i Maszyn Rolniczych, 

• Odczyt, analiza oraz zabezpieczenie techniczne i procesowe danych powypadkowych 
zawartych w elektronicznych podzespołach pojazdów – dr inż. Krzysztof Szczurowski 
z Wydziału Samochodów i Maszyn Rolniczych. 
 

Lista rankingowa konkursu dostępna jest na stronie NCBR. 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków częściowo zawieszone  
 
21 grudnia 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podpisał zmienione Wytyczne 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Obowiązują od 
1 stycznia 2021 r. 

7 stycznia 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o częściowym 
zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. [sygnatura: MIiR/2014-2020/12(5)]. 

Stosowanie wytycznych zostało częściowo zawieszone od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

Częściowe zawieszenie wytycznych ma na celu: 
• umożliwienie uznania za dopuszczalny procentowego poziomu wartości wydatków na zakup 

środków trwałych o wartości jednostkowej wyższej niż 10 000 zł netto w ramach kosztów 
bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu w ramach projektów 
współfinansowanych ze środków EFS wykraczającego ponad poziom określany przez IZ PO 
w PO lub w SZOOP; 

https://archiwum.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-o-wynikach-konkursu-nr-1szafir2020-w-zakresach-tematycznych-1-2-4-5-6-11-66171/
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• umożliwienie uznania kwalifikowalności wydatków związanych z zaangażowaniem 
zawodowym personelu projektu w projekcie lub projektach, mimo że łączne zaangażowanie 
zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich 
projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych 
źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, przekracza 276 godzin 
miesięcznie; 

• umożliwienie uznania kwalifikowalności kosztów zaangażowania pracownika beneficjenta 
pełniącego rolę personelu projektu, do realizacji zadań w ramach projektu także na podstawie 
stosunku cywilnoprawnego; 

• umożliwienie uznania kwalifikowalności kosztów wyposażenia stanowiska pracy personelu 
projektu zaangażowanego na podstawie stosunku pracy niezależnie od wymiaru czasu pracy; 

• umożliwienie uznania kwalifikowalności kosztów pośrednich projektów EFRR/FS, mimo że 
możliwość ta nie wynika z wytycznych, SZOOP, regulaminu konkursu, dokumentacji dotyczącej 
projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym lub umowy o dofinansowanie projektu. 

 
Szczegółowe informacje dostępne są na 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 
 

 
3. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych częściowo zawieszone 
 
23 grudnia 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o częściowym 
zawieszeniu stosowania wytycznych z dnia 17 września 2019 r. w zakresie kontroli realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja 3). Stosowanie wytycznych zostało częściowo 
zawieszone od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. 

Częściowe zawieszenie wytycznych ma na celu zapewnienie ciągłości sprawnego wykonywania 
kontroli, w tym kontroli systemowych oraz weryfikacji wydatków projektowych przez instytucje 
kontrolujące w sytuacji spowodowanej stanem zagrożenia epidemią, obejmującej m.in.: 

• brak możliwości przemieszczenia się kontrolerów i beneficjentów, 
• przejście części urzędów w tryb pracy zdalnej, 
• ograniczenia techniczne beneficjentów i kontrolerów (m.in. rozproszona struktura, brak 

dostępu do skanera), 
• nieobecności w pracy kontrolerów, jak i personelu projektów, w związku chorobą, 

kwarantanną lub z koniecznością zapewnienia opieki dla dzieci. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na 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.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/dokumenty/Wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-Europejskiego-Funduszu-Rozwoju-Regionalnego-Europejskiego-Funduszu-Spolecznego-oraz-Funduszu-Spojnosci-na-lata-2014-2020
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/dokumenty/Wytyczne-Ministra-Infrastruktury-i-Rozwoju-w-zakresie-kontroli-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2020
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4. Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 częściowo zawieszone  
 
23 grudnia 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o częściowym 
zawieszeniu stosowania wytycznych z dnia 20 lutego 2018 r. w zakresie komitetów monitorujących na 
lata 2014-2020. Stosowanie wytycznych podlega częściowemu zawieszeniu od 1 lutego 2020 r. do 
31 grudnia 2021 r. 

Częściowe zawieszenie wytycznych wynika z konieczności usprawnienia prac komitetów 
monitorujących w okresie epidemii COVID-19 oraz dostosowania trybu ich pracy do panujących 
w kraju warunków. W tym celu znosi się określone rygory stosowania obiegowego trybu pracy 
komitetów monitorujących. Pozwoli to na szybsze podejmowanie działań umożliwiających 
przeznaczenie funduszy europejskich na walkę z COVID-19 bądź ułatwiających ich wykorzystanie, 
a przez to łagodzenie negatywnego wpływu pandemii na gospodarkę. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na 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 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Data Organizator Temat 

2021-01-20  Centralny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich 

Webinarium "Fundusze Europejskie – nabory 
wniosków w 2021 roku" 

2021-01-21  Fundacja Polskiego Godła 
Promocyjnego, Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju 

Webinarium "Teraz Polska Nauka" 

2021-01-21 Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji – Operator Programu 
Edukacja 

Spotkanie online z ekspertami Zespołu Programu 
Edukacja 

2021-01-22  Główny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich 

Webinarium "Harmonogramy naborów 
wniosków na rok 2021 w ramach RPO WM oraz 
Krajowych Programów Operacyjnych" 

2021-01-27 – 
2021-01-28  

AAL Association  Spotkania informacyjne dotyczące konkursu 
AAL Call 2021  

2021-01-28  Human Technology Styria, 
Joanneum Research, Medical 
University of Graz, SFG, Science 
Park Graz, City of Graz  

Klaster Zdrowie w Horyzoncie Europa – 
spotkanie brokerskie  

2021-03-24  Joint Programming Platform 
(JPP) ERA-Net Smart Energy 
Systems  

Webinarium dot. I konkursu (MICall20) 
w ramach ERA-Net ENERDIGIT 

 
 

email: izabela.dranka@pw.edu.pl 
 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/dokumenty/Wytyczne-w-zakresie-komitetow-monitorujacych-na-lata-2014-2020
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/wpisz-tytul-szkolenia-lub-konferencji-93-94/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/wpisz-tytul-szkolenia-lub-konferencji-93-94/
https://www.gov.pl/web/ncbr/webinarium-teraz-polska-nauka
https://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/kolejna-kawa-online-z-ekspertami-programu-edukacja-zapraszamy/
https://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/kolejna-kawa-online-z-ekspertami-programu-edukacja-zapraszamy/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/webinar-pt-harmonogramy-naborow-wnioskow-na-rok-2021-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-oraz-krajowych-programow-operacyjnych/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/webinar-pt-harmonogramy-naborow-wnioskow-na-rok-2021-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-oraz-krajowych-programow-operacyjnych/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/webinar-pt-harmonogramy-naborow-wnioskow-na-rok-2021-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-oraz-krajowych-programow-operacyjnych/
http://www.aal-europe.eu/info-day-2021/
http://www.aal-europe.eu/info-day-2021/
https://www.hth-styria.com/home
https://www.hth-styria.com/home
https://www.eranet-smartenergysystems.eu/Event/72/Webinar-on-Joint-Call-2020-%E2%80%9EMICall20%E2%80%9C.html
https://www.eranet-smartenergysystems.eu/Event/72/Webinar-on-Joint-Call-2020-%E2%80%9EMICall20%E2%80%9C.html

