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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Komunikaty 
1. Publiczne konsultacje w ramach przygotowań do kolejnego budżetu UE  
2. NCN ułatwia realizację grantów – pismo wyjaśniające 
3. NCBR - I polsko-chiński konkurs bilateralny – zmiana procedury 
4. Poradnik beneficjenta dla osób zainteresowanych funduszami strukturalnymi 
5. Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 

RPMA.02.01.01-IP.01-14-071/17 
 
Wydarzenia 
1. COST - dzień informacyjny 

 

Komunikaty 

 
1. Publiczne konsultacje w ramach przygotowań do kolejnego budżetu UE 
 
W ramach przygotowań do kolejnego budżetu UE po 2020 r. od 10 stycznia 2018 r. Komisja Europejska 
przeprowadza publiczne konsultacje w kluczowych obszarach polityki. Obejmują one przyszłe 
fundusze UE w następujących obszarach: spójność, inwestycje, badania i innowacje, MŚP i jednolity 
rynek, migracja, bezpieczeństwo, infrastruktura strategiczna, mobilność. 
 

Ankieta dostępna jest na stronach KE.  
 

Obywatele, organizacje i firmy mogą przedstawiać swoje opinie do 8 marca 2018 r. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. NCN ułatwia realizację grantów – pismo wyjaśniające 
 
Narodowe Centrum Nauki ujednoliciło część zasad dotyczących realizacji projektów badawczych, 
niezależnie od edycji konkursu, w ramach której dany projekt został sfinansowany.  
 

Jednostki realizujące projekty NCN otrzymają za pośrednictwem skrzynek ePUAP lub tradycyjnej 
poczty pisma wyjaśniające zakres i warunki możliwych zmian. Kierownicy projektów zostaną o nich 
również powiadomieni mailowo. 
 

Wprowadzanie zmian w realizacji projektów jest możliwe od 1 lutego 2018 r. 
 

Szczegółowe informacje zamieszczone są w piśmie wyjaśniającym NCN. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. NCBR – I polsko-chiński konkurs bilateralny – zmiana procedury 
 
W związku ze zmianą procedury wyboru wniosków po stronie chińskiej NCBR wprowadziło preselekcję 
do I polsko-chińskiego konkursu bilateralnego. Wyłącznie Ci wnioskodawcy, którzy pozytywnie przejdą 
preselekcję w obu krajach będą dopuszczeni do złożenia wniosku we właściwym konkursie.  

https://ec.europa.eu/info/consultations_en
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/2018_02_06_pismo_dyrektora_ncn_ujednolicenie_zasad_realizacji_projektow.pdf
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Preselekcja zakłada przygotowanie skróconego opisu wniosku i złożenia go drogą elektroniczną na 
adres: chiny@ncbr.gov.pl do 5 marca 2018 r., godz. 16:00. Termin drugiego etapu konkursu zostanie 
ogłoszony po zakończeniu naboru 5 marca. Do drugiego etapu niezbędne będzie przygotowanie 
wszystkich załączników wymienionych w pierwotnym ogłoszeniu o konkursie. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-
dwustronna/chiny/konkurs/art,5924,preselekcja-polskich-wnioskow-do-i-polsko-chinskiego-
konkursu-bilateralnego.html 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. Poradnik beneficjenta dla osób zainteresowanych funduszami strukturalnymi 
 
Poradnik beneficjenta w formie krótkich filmów przedstawia m.in.: jak realizować projekty 
dofinansowane z RPO WM, obszary wsparcia, rozliczanie ryczałtu w projektach EFS, system Mewa 2.0, 
raportowanie wskaźników i efektów za pomocą Systemu SL2014, obowiązki informacyjno-
promocyjne, konstrukcja budżetu w projektach dofinansowanych z UE. 
  
Poradnik beneficjenta dostępny jest w Serwisie Regionalnego Programu Województwa 
Mazowieckiego. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
5. Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 
RPMA.02.01.01-IP.01-14-071/17 
 
Dnia 6 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu 
naboru wniosków w ramach konkursu nr RPMA.02.01.01-IP.01-14-071/17 do dnia 8 marca 2018 r.,  
godz. 15:00.  
 

Przedłużenie terminu naboru podyktowane jest prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych 
wnioskodawców. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-przedluzenia-naboru-
wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-konkursu-rpma-02-01-01-ip-01-14-071-17/  
 
 

Wydarzenia 

 
1. COST - dzień informacyjny 
 
Data: 27 lutego 2018 r. 
Organizator: Akademia Leona Koźmińskiego, MNiSW. 
Tematyka: COST (European Cooperation in  Science and Technology) – program wspierający 
wielostronną współpracę pomiędzy badaczami, inżynierami naukowcami oraz przedstawicielami 
małych i średnich przedsiębiorstw z Europy. Umożliwia tworzenie oraz koordynację 

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/chiny/konkurs/art,5924,preselekcja-polskich-wnioskow-do-i-polsko-chinskiego-konkursu-bilateralnego.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/chiny/konkurs/art,5924,preselekcja-polskich-wnioskow-do-i-polsko-chinskiego-konkursu-bilateralnego.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/chiny/konkurs/art,5924,preselekcja-polskich-wnioskow-do-i-polsko-chinskiego-konkursu-bilateralnego.html
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/poradnik-beneficjenta/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/poradnik-beneficjenta/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-przedluzenia-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-konkursu-rpma-02-01-01-ip-01-14-071-17/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-przedluzenia-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-konkursu-rpma-02-01-01-ip-01-14-071-17/
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interdyscyplinarnych sieci badawczych, a także integrację naukowców w Europie i poza nią. 
Ze środków przyznanych przez COST można finansować spotkania zespołów badawczych, udział 
w konferencjach i warsztatach, krótkie wymiany naukowe oraz inne działania sieciowe w szerokim 
zakresie tematów naukowych. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
https://www.kpk.gov.pl/?event=cost-info-day  
 
 

email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 

https://www.kpk.gov.pl/?event=cost-info-day

