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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Nabór w ramach PO WER, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty, Typ operacji: 
Tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych towarzyszących 
istniejącym e-podręcznikom 

2. NCBR ogłosiło nabór wniosków we wspólnym konkursie inicjatyw ERA-NET: ERA-GAS, SusAn 
i ICT-AGRI2 

3. NCN wraz z siecią BiodivERsA zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty 
badawcze z zakresu bioróżnorodności 

 
Komunikaty 

1. Wprowadzenie rund aplikacyjnych i wydłużenie terminu trwania konkursu POPC.02.03.01-
IP.01-00-009/18 

2. Nabór na ekspertów FNP 
3. Zmiana harmonogramu PO IR 

 
Szkolenia 

1. COP PW zaprasza na szkolenie „Planowanie ścieżki rozwoju kariery” 
2. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Nabór w ramach PO WER, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty, Typ operacji: 
Tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych towarzyszących istniejącym  
e-podręcznikom 
 
Cel: Zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów 
wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych 
i umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod 
zindywidualizowanego podejścia do ucznia. 
Tematyka: e-materiały dydaktyczne dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego 
technikum do kształcenia w zakresie podstawowym i rozszerzonym następujących przedmiotów: 

 przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, geografia), 

 humanistycznych (język polski, historia, filozofia, wiedza o społeczeństwie), 

 matematyki i informatyki. 
Wnioskodawcy: Podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu 
multimedialnych i interaktywnych materiałów dydaktycznych, w tym dostępnych dla uczniów 
z różnymi rodzajami niepełnosprawności, spełniających standard WCAG 2.0. Doświadczenie będzie 
potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat w wyżej wymienionych dziedzinach (minimum 
10 multimedialnych i interaktywnych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla uczniów szkół 
kształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej wskazanych w kryterium w ciągu 
ostatnich 5 lat, w tym minimum jeden materiał spełniający standard WCAG 2.0).  
Partnerstwo: Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub 
w partnerstwie. 
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Dofinansowanie: Alokacja na konkurs wynosi 70,875 mln zł, w podziale na następujące obszary 
tematyczne: 

 fizyka – 6,65 mln zł, 

 chemia – 6,65 mln zł, 

 biologia – 6,65 mln zł, 

 geografia – 6,65 mln zł, 

 j. polski – 9,45 mln zł, 

 historia – 6,79 mln zł, 

 filozofia – 6,23 mln zł, 

 wiedza o społeczeństwie – 6,405 mln zł, 

 matematyka – 8,75 mln zł, 

 informatyka – 6,65 mln zł. 
Okres trwania projektu: do 20 m-cy. 
Termin składania wniosków: od 29 października 2018 r. do wyczerpania limitu środków 
przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach każdego z 10  obszarów. Pierwsza tura 
naboru zakończy się 12 listopada 2018 r., godz. 09:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem Systemu 
Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.  
W ramach konkursu zostanie wybranych 10 projektów (po jednym, najwyżej ocenionym w ramach 
każdego z 10 obszarów), dlatego zainteresowanych złożeniem wniosku w tym konkursie prosimy 
o kontakt z Działem Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów PW. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
https://efs.men.gov.pl/nabory/e-materialy2/  
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. NCBR ogłosiło nabór wniosków we wspólnym konkursie inicjatyw ERA-NET: ERA-GAS, SusAn i ICT-
AGRI2 
 
Cel: Opracowanie technologii i rozwiązań mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z produkcji zwierzęcej. 
Tematyka: powinna dotyczyć co najmniej 2 z poniższych tematów:  

1. holistic theme: Agroecological approach to whole animal production systems, 
2. technical theme: Technical options for the monitoring and mitigation of GHG emissions from 

animal production systems, 
3. societal theme: Social and/or economic approach to livestock production and consumption 

of animal products. 
Wnioskodawcy: Międzynarodowe konsorcja składające się z minimum 3 niezależnych podmiotów 
starających się o finansowanie z co najmniej 3 różnych instytucji finansujących z 3 różnych krajów 
uczestniczących w tym konkursie (Chile, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, 
Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Rumunia, Słowacja, 
Szwecja, Turcja, Urugwaj, Wielka Brytania, Włochy). Podmiotem składającym wniosek może być:  

 przedsiębiorstwo (mikro/małe/średnie),  

https://www.sowa.efs.gov.pl/
https://www.sowa.efs.gov.pl/
https://efs.men.gov.pl/nabory/e-materialy2/
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 organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę,  

 konsorcja naukowe (mikro/małe/średnie przedsiębiorstwo + jednostka naukowa/organizacja 
badawcza). 

Dofinansowanie: Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 1 mln. euro. 
Rekomendowany budżet pojedynczego polskiego partnera w projekcie wynosi 200 tys. euro. 
Okres trwania projektu: 24–36 m-cy. 
Termin składania wniosków: 3 grudnia 2018 r., godz. 14:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez 
system elektroniczny dostępny na stronie: www.ict-agri.eu  
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:  

 NCBR: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-
aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-we-wspolnym-konkursie-programow-facce-
era-gas-susan-oraz-ict-agri2-52075/  

 inicjatywy ICT-AGRI: http://www.ict-agri.eu/  
 
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 
 
W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum prosimy o kontakt:  
Adam Gorzelańczyk  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 81, email: adam.gorzelanczyk@pw.edu.pl  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. NCN wraz z siecią BiodivERsA zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty 
badawcze z zakresu bioróżnorodności 
 
Cel: Realizacja międzynarodowych projektów badawczych z zakresu bioróżnorodności. 
Tematyka: Biodiversity and its influence on animal, human and plant health. Konkurs obejmuje 
2 odrębne działania: 

1. Action A: generowanie nowej wiedzy, szczególnie na podstawie zgromadzonych nowych 
danych pierwotnych; 

2. Action B: badania wykorzystujące istniejące zbiory danych. 
Wnioskodawcy: w zależności od działania: 

1. Action A: grupa badawcza złożona z zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 
3 krajów biorących udział w działaniu A; 

2. Action B: grupa badawcza złożona z naukowców pochodzących z co najmniej 5 krajów 
biorących udział w działaniu B. 

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Estonia, Francja, Irlandia, Litwa, Niemcy, 
Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria. Decyzje o przystąpieniu poszczególnych państw do danego 
działania można śledzić na stronie: http://www.biodiversa.org/1487.  

http://www.ict-agri.eu/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-we-wspolnym-konkursie-programow-facce-era-gas-susan-oraz-ict-agri2-52075/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-we-wspolnym-konkursie-programow-facce-era-gas-susan-oraz-ict-agri2-52075/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-we-wspolnym-konkursie-programow-facce-era-gas-susan-oraz-ict-agri2-52075/
http://www.ict-agri.eu/
http://www.biodiversa.org/1487
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Dofinansowanie: Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie prac polskich naukowców 
wynosi 500 tys. euro. 
Okres trwania projektu: Projekt polskiego zespołu badawczego może trwać 36 m-cy. 
Termin składania wniosków: 16 listopada 2018 r., godz. 16:00 (wniosek wstępny, tzw. pre-
proposal). Termin składania wniosków (full proposals), w zależności od ilości złożonych wniosków, 
przypadnie na okres pomiędzy początkiem lutego a połową marca 2019 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: W pierwszym etapie koordynator międzynarodowego projektu 
w imieniu całego konsorcjum dokonuje wstępnej rejestracji wniosku w systemie Electronic Proposal 
Submission System (EPSS), w drugim etapie składa właściwy wniosek (full proposal). Na etapie 
składania wniosków pełnych polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie OSF 
(wniosek UNISONO). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:  

 NCN: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-10-02-biodiversa-ogloszenie-nowego-
miedzynarodowego-konkursu-z-zakresu-bioroznorodnosci  

 sieci BiodivERsA: http://www.biodiversa.org/1481  
 
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 
 
 

Komunikaty 

 
1. Wprowadzenie rund aplikacyjnych i wydłużenie terminu trwania konkursu POPC.02.03.01-IP.01-
00-009/18 
 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako instytucja organizująca konkurs wprowadziła rundy 
aplikacyjne i wydłużyła termin naboru w konkursie nr POPC.02.03.01-IP.01-00-009 organizowanym 
w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, 
poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki. 
Wnioski należy składać w terminach: 

• Pierwsza runda – od 12 października 2018 r. do 26 października 2018 r., 
• Druga runda – od 27 października 2018 r. do 10 grudnia 2018 r. 

 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-2-3-1-nauka-9-nabor/  
 
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://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-10-02-biodiversa-ogloszenie-nowego-miedzynarodowego-konkursu-z-zakresu-bioroznorodnosci
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-10-02-biodiversa-ogloszenie-nowego-miedzynarodowego-konkursu-z-zakresu-bioroznorodnosci
http://www.biodiversa.org/1481
https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-2-3-1-nauka-9-nabor/
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2. Nabór na ekspertów FNP 
 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła 3. rundę naboru kandydatów na ekspertów, którzy będą 
wspierać ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach Działania 4.4 Zwiększenie potencjału 
kadrowego sektora B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.  

Nabór kandydatów na ekspertów ma charakter ciągły. Trzecia runda naboru kandydatów 
rozpoczyna się 10 października i potrwa do 5 listopada 2018 r., godz. 12:00. 
 Eksperci powinni reprezentować środowisko naukowe lub gospodarcze oraz posiadać wiedzę, 
kompetencje i doświadczenie, a także wymagane uprawnienia w wybranej przez siebie dziedzinie 
objętej PO IR. Aby złożyć wniosek o umieszczenie w bazie kandydatów, należy: 

1. zarejestrować się w systemie elektronicznym udostępnionym przez FNP na stronie 
https://wnioski.fnp.org.pl, 

2. wypełnić elektronicznie formularz wniosku o umieszczenie w wykazie – program „FNP EXPERT 
DATABASE”, 

3. załączyć do elektronicznego formularza wniosku oświadczenie kandydata na eksperta. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
https://www.fnp.org.pl/nabor-ekspertow-fnp-trzecia-runda/  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
dr Anita Uchańska 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 27, email: anita.uchanska@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Zmiana harmonogramu PO IR 
 
We wrześniu 2018 r. zatwierdzono zmiany w harmonogramie konkursów Programu Inteligentny 
Rozwój 2014–2020. Zmiany polegają na:  

• rezygnacji z konkursu Innowacyjny Recykling w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy 
badawczo-rozwojowe, 

• przesunięciu z IV kwartału 2018 r. na I kwartał 2019 r. terminu ogłoszenia konkursu, 
z IV kwartału 2018 r. na II kwartał 2019 r. terminu rozpoczęcia naboru wniosków oraz 
z I/II kwartału 2019 r. na III kwartał 2019 terminu zakończenia naboru wniosków w ramach 
działania 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki. 

 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
https://www.poir.gov.pl/strony/wiadomosci/aktualizacja-harmonogramu-naboru-wnioskow-
programu-inteligentny-rozwoj/  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
dr Anita Uchańska 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 27, email: anita.uchanska@pw.edu.pl 
 
 
 

https://wnioski.fnp.org.pl/
https://www.fnp.org.pl/nabor-ekspertow-fnp-trzecia-runda/
https://www.poir.gov.pl/strony/wiadomosci/aktualizacja-harmonogramu-naboru-wnioskow-programu-inteligentny-rozwoj/
https://www.poir.gov.pl/strony/wiadomosci/aktualizacja-harmonogramu-naboru-wnioskow-programu-inteligentny-rozwoj/
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Szkolenia 

 
1. COP PW zaprasza na szkolenie „Planowanie ścieżki rozwoju kariery” 
 
Temat spotkania: Planowanie ścieżki rozwoju kariery – instrumenty krajowe i zagraniczne, w tym 
program Horyzont 2020.  
Prowadzący szkolenie: pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego Centrum Programów 
Badawczych UE. 
Termin: 29 października 2018 r., godz. 9:15–12:00. 
Miejsce: sala 4.05, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4. 
 
Agenda:  

1. Tworzenie optymalnego środowiska w instytucji do aplikowania o prestiżowe granty 
badawcze – dobre praktyki 

2. Elementy harmonijnego rozwoju ścieżki kariery naukowej 
3. Instrumenty, w tym programy krajowe i międzynarodowe, w tym Program Horyzont 2020: 

 Granty ERC 

 Działania Marii Skłodowskiej-Curie 
4. Portal Mobilnych Naukowców – EURAXCESS 

 
Zgłoszenie: formularz rejestracyjny dostępny jest pod linkiem: 
http://bob.strony.uw.edu.pl/spotkanie-informacyjne-planowanie-sciezki-rozwoju-kariery-naukowej-
instrumenty-krajowe-i-zagraniczne-w-tym-program-horyzont-2020-29-pazdziernika-2018/ 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Aleksander Molenda 
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 82, email: aleksander.molenda@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2018-11-16 Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN Warsztaty z pisania grantów ERC dla 
przedstawicieli nauk humanistycznych  

2018-11-13 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Inteligentny, ekologiczny i 
zintegrowany transport w programie 
H2020 - dzień informacyjny wyzwania 
SC4 

2018-11-09 Net4Society  Warsztaty „proposal check” dla 
koordynatorów projektów w ramach 6. 
Wyzwania Społecznego Horyzontu 
2020 „Europa w zmieniającym się 
świecie” (SC6) 

http://bob.strony.uw.edu.pl/spotkanie-informacyjne-planowanie-sciezki-rozwoju-kariery-naukowej-instrumenty-krajowe-i-zagraniczne-w-tym-program-horyzont-2020-29-pazdziernika-2018/
http://bob.strony.uw.edu.pl/spotkanie-informacyjne-planowanie-sciezki-rozwoju-kariery-naukowej-instrumenty-krajowe-i-zagraniczne-w-tym-program-horyzont-2020-29-pazdziernika-2018/
https://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-z-pisania-grantow-erc-dla-przedstawicieli-nauk-humanistycznych&znewsletter=10pa%C5%BAdziernika2018
https://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-z-pisania-grantow-erc-dla-przedstawicieli-nauk-humanistycznych&znewsletter=10pa%C5%BAdziernika2018
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-wyzwania-inteligentny-ekologiczny-i-zintegrowany-transport-sc4-programu-h2020
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-wyzwania-inteligentny-ekologiczny-i-zintegrowany-transport-sc4-programu-h2020
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-wyzwania-inteligentny-ekologiczny-i-zintegrowany-transport-sc4-programu-h2020
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-wyzwania-inteligentny-ekologiczny-i-zintegrowany-transport-sc4-programu-h2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=45133&znewsletter=10pa%C5%BAdziernika2018
https://www.kpk.gov.pl/?p=45133&znewsletter=10pa%C5%BAdziernika2018
https://www.kpk.gov.pl/?p=45133&znewsletter=10pa%C5%BAdziernika2018
https://www.kpk.gov.pl/?p=45133&znewsletter=10pa%C5%BAdziernika2018
https://www.kpk.gov.pl/?p=45133&znewsletter=10pa%C5%BAdziernika2018
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2018-11-08 Net4Society i Komisja Europejska Międzynarodowy dzień informacyjny i 
spotkania brokerskie dla obszaru SC6 – 
Europa w zmieniającym się świecie w 
ramach Horyzontu 2020  

2018-10-30 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

MSCA ITN. Jak wygląda realizacja 
projektów? – spotkanie dla polskich 
instytucji biorących udział w projektach 
ITN 

2018-10-29 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Biznes plan w projektach 
finansowanych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020  

2018-10-26 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Jak przygotować dobry wniosek MSCA 
ITN? 

2018-10-26 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Ewidencja księgowa w kontekście 
rozliczania projektów finansowanych w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020  

2018-10-24 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Kwalifikowalność wydatków wraz z 
systemem Mazowiecki Elektroniczny 
Wniosek Aplikacyjny w ramach 
Regionalnego Programu Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020  

2018-10-24 Centrum Projektów Europejskich Pomoc publiczna w projektach 
realizowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 

2018-10-23 Komisja Europejska Transport w programie Horyzont 2020 - 
konkursy w 2019 roku - webinarium  

2018-10-23 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Ewidencja księgowa w kontekście 
rozliczania projektów finansowanych w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020  

2018-10-22 Interreg Europa Enabling the digital transformation. 
Regional business support ecosystems - 
webinarium  

2018-10-19 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Aktualne nabory na rok 2018 i zasady 
wypełniania wniosku o dofinansowanie 

https://www.kpk.gov.pl/?event=miedzynarodowy-dzien-informacyjny-i-spotkania-brokerskie-dla-obszaru-sc6-europa-w-zmieniajacym-sie-swiecie
https://www.kpk.gov.pl/?event=miedzynarodowy-dzien-informacyjny-i-spotkania-brokerskie-dla-obszaru-sc6-europa-w-zmieniajacym-sie-swiecie
https://www.kpk.gov.pl/?event=miedzynarodowy-dzien-informacyjny-i-spotkania-brokerskie-dla-obszaru-sc6-europa-w-zmieniajacym-sie-swiecie
https://www.kpk.gov.pl/?event=miedzynarodowy-dzien-informacyjny-i-spotkania-brokerskie-dla-obszaru-sc6-europa-w-zmieniajacym-sie-swiecie
http://www.kpk.gov.pl/?event=msca-itn-jak-wyglada-realizacja-projektow-spotkanie-dla-polskich-instytucji-bioracych-udzial-w-projektach-itn
http://www.kpk.gov.pl/?event=msca-itn-jak-wyglada-realizacja-projektow-spotkanie-dla-polskich-instytucji-bioracych-udzial-w-projektach-itn
http://www.kpk.gov.pl/?event=msca-itn-jak-wyglada-realizacja-projektow-spotkanie-dla-polskich-instytucji-bioracych-udzial-w-projektach-itn
http://www.kpk.gov.pl/?event=msca-itn-jak-wyglada-realizacja-projektow-spotkanie-dla-polskich-instytucji-bioracych-udzial-w-projektach-itn
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-specjalistyczne-biznes-plan-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-specjalistyczne-biznes-plan-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-specjalistyczne-biznes-plan-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-specjalistyczne-biznes-plan-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
http://www.kpk.gov.pl/?event=45464
http://www.kpk.gov.pl/?event=45464
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/ewidencja-ksiegowa-w-kontekscie-rozliczania-projektow-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/ewidencja-ksiegowa-w-kontekscie-rozliczania-projektow-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/ewidencja-ksiegowa-w-kontekscie-rozliczania-projektow-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/ewidencja-ksiegowa-w-kontekscie-rozliczania-projektow-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/ewidencja-ksiegowa-w-kontekscie-rozliczania-projektow-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-kwalifikowalnosc-wydatkow-wraz-z-systemem-mazowiecki-elektroniczny-wniosek-aplikacyjny-w-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-kwalifikowalnosc-wydatkow-wraz-z-systemem-mazowiecki-elektroniczny-wniosek-aplikacyjny-w-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-kwalifikowalnosc-wydatkow-wraz-z-systemem-mazowiecki-elektroniczny-wniosek-aplikacyjny-w-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-kwalifikowalnosc-wydatkow-wraz-z-systemem-mazowiecki-elektroniczny-wniosek-aplikacyjny-w-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-kwalifikowalnosc-wydatkow-wraz-z-systemem-mazowiecki-elektroniczny-wniosek-aplikacyjny-w-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.cpe.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/798,szkolenie-pomoc-publiczna-w-projektach-realizowanych-w-perspektywie-finansowej-2014-2020
https://www.cpe.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/798,szkolenie-pomoc-publiczna-w-projektach-realizowanych-w-perspektywie-finansowej-2014-2020
https://www.cpe.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/798,szkolenie-pomoc-publiczna-w-projektach-realizowanych-w-perspektywie-finansowej-2014-2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=45116&znewsletter=10pa%C5%BAdziernika2018
https://www.kpk.gov.pl/?p=45116&znewsletter=10pa%C5%BAdziernika2018
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-ewidencja-ksiegowa-w-kontekscie-rozliczania-projektow-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-2/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-ewidencja-ksiegowa-w-kontekscie-rozliczania-projektow-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-2/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-ewidencja-ksiegowa-w-kontekscie-rozliczania-projektow-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-2/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-ewidencja-ksiegowa-w-kontekscie-rozliczania-projektow-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-2/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-ewidencja-ksiegowa-w-kontekscie-rozliczania-projektow-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-2/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/interreg-europa-zaprasza-wez-udzial-w-interaktywnym-webinarium/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/interreg-europa-zaprasza-wez-udzial-w-interaktywnym-webinarium/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/interreg-europa-zaprasza-wez-udzial-w-interaktywnym-webinarium/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-omowieniu-aktualnych-naborow-na-rok-2018-i-zasad-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie-projektu-w-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-2021/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-omowieniu-aktualnych-naborow-na-rok-2018-i-zasad-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie-projektu-w-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-2021/
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 2018-10-17 
 
 

projektu w ramach Regionalnego 
Programu Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020  

2018-10-17- 
2018-10-18 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

9. Forum Rozwoju Mazowsza: 
innowacje i eurofundusze dla rozwoju 
regionu 

2018-10-16- 
2018-10-19 

Polska Agencja Kosmiczna, Europejska 
Agencja Kosmiczna, Polska Delegacja 
do ESA 

How to write good proposals in 
response to an ESA Invitation to Tender 
for R&D activities 

 
 

 

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-omowieniu-aktualnych-naborow-na-rok-2018-i-zasad-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie-projektu-w-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-2021/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-omowieniu-aktualnych-naborow-na-rok-2018-i-zasad-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie-projektu-w-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-2021/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-omowieniu-aktualnych-naborow-na-rok-2018-i-zasad-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie-projektu-w-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-2021/
http://www.forumrozwojumazowsza.eu/
http://www.forumrozwojumazowsza.eu/
http://www.forumrozwojumazowsza.eu/
https://polsa.gov.pl/wydarzenia/zapowiedzi/18-zapowiedzi/726-szkolenie-i-warsztaty-how-to-write-good-proposals-in-response-to-an-esa-invitation-to-tender-for-r-d-activities
https://polsa.gov.pl/wydarzenia/zapowiedzi/18-zapowiedzi/726-szkolenie-i-warsztaty-how-to-write-good-proposals-in-response-to-an-esa-invitation-to-tender-for-r-d-activities
https://polsa.gov.pl/wydarzenia/zapowiedzi/18-zapowiedzi/726-szkolenie-i-warsztaty-how-to-write-good-proposals-in-response-to-an-esa-invitation-to-tender-for-r-d-activities

