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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. NCN – konkurs MINIATURA 2 na działanie naukowe 
2. Horyzont 2020 – Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international 

programmes (COFUND) – współfinansowanie programów grantowych i stypendialnych 
 
Komunikaty 

1. Terminy rozmów kwalifikacyjnych w konkursach ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2 
2. Nabór do Dni Otwartych Funduszy Europejskich 
3. Dwa projekty z PW z dofinansowaniem w ramach POIR 4.1.1 BRIK 
4. Aktualizacja Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn 
w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020 

 

Konkursy 

 
1. NCN – konkurs MINIATURA 2 na działanie naukowe 
 
Cel: Wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu. Może to być jedno 
spośród wymienionych działań:  

 badania wstępne, 

 badania pilotażowe, 

 kwerenda, 

 staż naukowy, 

 wyjazd konferencyjny, 

 wyjazd badawczy, 

 wyjazd konsultacyjny. 
Tematyka: badania podstawowe w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN. 
Wnioskodawcy: jednostki naukowe. Konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień 
naukowy doktora, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych 
w konkursach NCN. 
Dofinansowanie: od 5 tys. zł. do 50 tys. zł.  
Okres trwania projektu: do 12 m-cy. 
Termin składania wniosków: Nabór wniosków jest prowadzony w sposób ciągły od 17 kwietnia do 31 
grudnia 2018 r. Nabór może zostać wstrzymany, jeśli łączna kwota wnioskowanych nakładów 
przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na ten konkurs. 
Miejsce/sposób składania wniosków: Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
w standardzie PAdES wraz z wymaganymi załącznikami należy wysłać wyłącznie w formie 
elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura2  
 
 

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura2
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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 
 
________________________________________________________________________________ 
 
2. Horyzont 2020 – Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international 
programmes (COFUND) – współfinansowanie programów grantowych i stypendialnych 
 
Cel: Tworzenie programów badawczo-szkoleniowych, wspierających rozwój kariery oraz 
międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców: 

 początkujących, w tym doktorantów (Doctoral Programmes), 

 doświadczonych (Fellowships Programmes). 
Tematyka: dowolna dyscyplina naukowa.  
Wnioskodawcy: instytucje z kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego z programem 
Horyzont 2020. 
Dofinansowanie: KE dofinansowuje 2 rodzaje kosztów: 

 Researcher unit cost (wynagrodzenie naukowca), 

 Institutional unit cost (koszty zarządzania projektem). 
Projekty wymagają dofinansowania ze środków własnych instytucji lub innych źródeł, np. budżetu 
województwa, funduszy z przemysłu, funduszy strukturalnych). 
Okres trwania projektu: od 36 do 60 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 27 sierpnia 2018 r.  
Miejsce/sposób składania wniosków: Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane są w formie 
elektronicznej za pośrednictwem systemu Participant Portal. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-
cofund-2018.html 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
dr inż. Izabela Dranka  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 80, email: izabela.dranka@pw.edu.pl  
 
Adam Gorzelańczyk  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 81, email: adam.gorzelanczyk@pw.edu.pl 
 
 

Komunikaty 

 
1. Terminy rozmów kwalifikacyjnych w konkursach ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2 
 
Na stronie NCN opublikowano dokładne terminy rozmów kwalifikacyjnych w ramach konkursów 
ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2. Rozmowy odbędą się w czerwcu i lipcu w siedzibie NCN 
w Krakowie.  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-cofund-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-cofund-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-cofund-2018.html
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 ETIUDA 6 SONATINA 2 UWERTURA 2 

Nauki humanistyczne, 
społeczne i o sztuce 

13–15 czerwca 2018 r. 16–18 lipca 2018 r. 2–3 lipca 2018 r. 

Nauki ścisłe 
i techniczne 

25–27 czerwca 2018 r. 16–18 lipca 2018 r. 2–3 lipca 2018 r. 

Nauki o życiu 13–15 czerwca 2018 r. 2–3 lipca 2018 r. 2–3 lipca 2018 r. 

 
W ramach spotkania przewidziana jest część na prezentację badań przez wnioskodawcę oraz czas 

na pytania od ekspertów wchodzących w skład komisji. 
Koordynatorzy Dyscyplin przekażą bezpośrednio osobom zakwalifikowanym do II etapu 

konkursów szczegółowe informacje dotyczące rozmów, najpóźniej 14 dni przed ich terminami. 
Niestawienie się na rozmowę kwalifikacyjną będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania się 

o finansowanie. NCN nie zwraca kosztów dojazdu oraz pobytu w Krakowie. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: 
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018_04_05_rozmowy_etiuda6_sonatina2_uwertura2  
 
________________________________________________________________________________ 
 
2. Nabór do Dni Otwartych Funduszy Europejskich 

W związku z ogłoszeniem akcji dotyczącej Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE) informujemy 
o możliwości  udziału i promocji projektu zrealizowanego dzięki  Funduszom Europejskim w dniach 
11–13 maja 2018 r.  

Zgłoszenia można przesyłać do 30 kwietnia 2018 r. poprzez formularz dostępny na stronie 
www.dniotwarte.eu. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: 
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/ruszyl-nabor-do-dni-otwartych-funduszy-europejskich/   
 
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. Dwa projekty z PW z dofinansowaniem w ramach POIR 4.1.1 BRIK 
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało informację o zakończeniu oceny merytorycznej 
wniosków o dofinansowanie złożonych w I konkursie w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK 
(konkurs 1/4.1.1/2017 BRIK) realizowanego we współpracy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

Wśród 10 rekomendowanych do dofinansowania wniosków znalazły się 2 z Wydziału Inżynierii 
Lądowej Politechniki Warszawskiej.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: 
http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/brik
/lista_rankingowa_brik_1_4.1.1_do_publikacji.pdf  

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018_04_05_rozmowy_etiuda6_sonatina2_uwertura2
http://www.dniotwarte.eu/
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/ruszyl-nabor-do-dni-otwartych-funduszy-europejskich/
http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/brik/lista_rankingowa_brik_1_4.1.1_do_publikacji.pdf
http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/brik/lista_rankingowa_brik_1_4.1.1_do_publikacji.pdf
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4. Aktualizacja Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 

ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało 11 kwietnia br. po raz drugi zaktualizowane Wytyczne 
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na lata 2014–2020. 
Zmiany dotyczą:  

• zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami m.in. w zakresie neutralności produktów – odejścia o neutralności 
projektów na rzecz neutralności produktów projektu, a także w zakresie wyboru projektów – 
wprowadzenia wymogu wykazania we wniosku o dofinansowanie pozytywnego wpływu 
realizacji projektu na zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

• zasady równości szans kobiet i mężczyzn m.in. w zakresie kryteriów wyboru projektów – 
doprecyzowania zasad stosowania neutralności w projektach współfinansowanych z EFRR i FS. 

 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/dokumenty/Wytyczne-w-zakresie-
realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans  
 
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 
 
 

email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/dokumenty/Wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/dokumenty/Wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans

