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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, 
Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki Wspólne przedsięwzięcie 
z województwem śląskim pn. „Silesia pod błękitnym niebem” 

2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Podniesienie kompetencji przedstawicieli 
podmiotów niegminnych, którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad 
dziećmi do lat 3 i pochodzą z gmin, na terenie których mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców  

3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Działanie 4.2 Efektywność 
energetyczna, typ projektów: Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła w kogeneracji 

 
Komunikaty 

1. Harmonogram konkursów na rok 2018 (stan na 6.11.2018) 
2. Zmiana w regulaminie konkursu „E-materiały dydaktyczne do 10 przedmiotów dla szkół 

kończących się egzaminem maturalnym” ogłoszonego w ramach PO WER, Działania 2.10 
Wysoka jakość systemu oświaty  

3. Trwałość w projektach nieinfrastrukturalnych 
 
Szkolenia 

1. COP PW zaprasza warsztaty w ramach szkolenia „Dostępne źródła finansowania, zasady 
aplikowania i realizacji dla projektów badawczych uczelni (PO IR, RPO WM)” 

2. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, 
Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki Wspólne przedsięwzięcie 
z województwem śląskim pn. „Silesia pod błękitnym niebem” 
 
Cel: Wsparcie badań przemysłowych o tematyce określonej w programie strategicznym, które  
przyczynią się do rozwoju województwa śląskiego. 
Tematyka: Technologie i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie energetyki i zielonej gospodarki; 
technologie w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych negatywnymi 
skutkami jakości powietrza. 
Wnioskodawcy: Konsorcja złożone z co najmniej 1 przedsiębiorstwa (lider konsorcjum) i 1 jednostki 
naukowej. Konkurs wymaga uczestnictwa w składzie konsorcjum co najmniej jednego podmiotu 
z siedzibą w województwie śląskim. W przypadku przedsiębiorstwa przez siedzibę rozumiane jest 
miejsce rejestracji działalności gospodarczej. Projekt musi być realizowany poza województwem 
mazowieckim. 
Partnerstwo/podwykonawstwo: W projekcie możliwe jest powierzenie realizacji części badań 
przemysłowych podwykonawcom – jednostce naukowej. Wartość prac realizowanych na zasadzie 
podwykonawstwa nie może przekroczyć:  

• 50% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorcę,  
• 10% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową. 
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Dofinansowanie: Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 500 tys. zł., 
maksymalna – 4 mln zł. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłącznie 
z kategorii regionów słabiej rozwiniętych. 
Okres trwania projektu: do 18 m-cy. Realizacja projektu nie może być dłuższa niż data zakończenia 
PO IR, czyli 31 grudnia 2023 r. 
Termin składania wniosków: od 29 listopada 2018 r. do 28 lutego 2019, godz. 12:00.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu 
informatycznego (link do systemu – aktywny od 29 listopada 2018 r.). 
Dokumentację związaną z procesem zgłaszania się jednostek uczelni w roli wykonawcy prac 
merytorycznych w projekcie, w kwotach powyżej limitu wskazanego w pełnomocnictwach 
kierowników jednostek organizacyjnych PW, podpisuje Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Rajmund 
Bacewicz za pośrednictwem Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii CZIiTT PW. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-34112018-
wspolne-przedsiewziecie-z-wojewodztwem-slaskim/  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Magdalena Mielniczuk 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 71 98, email: magdalena.mielniczuk@pw.edu.pl 
 
Małgorzata Szymańska 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 59 26, email: malgorzata.szymanska@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Podniesienie kompetencji przedstawicieli 
podmiotów niegminnych, którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do 
lat 3 i pochodzą z gmin, na terenie których mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców 
 
Cel: Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowane do przedstawicieli 
podmiotów niegminnych planujących utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3, pochodzących z gmin, na terenie których mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców.  
Tematyka: Tworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.  
Wnioskodawcy: Instytucje szkoleniowe zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, partnerzy społeczni zgodnie 
z definicją przyjętą w PO WER, instytucje publiczne, ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek 
samorządu terytorialnego, federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii 
społecznej, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze. 

Wnioskodawca i/lub Partner (jeśli dotyczy) musi posiadać udokumentowane doświadczenie 
w realizacji, w okresie 4 lat przed upływem terminu składania wniosku, co najmniej 4 usług 
szkoleniowych z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 dla łącznie min. 80 osób oraz dysponuje 
lub będzie dysponował trenerami, którzy będą uczestniczyć w realizacji projektu, z których każdy 
w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania wniosku, przeprowadził min. 3 szkolenia 
z zakresu w/w ustawy dla co najmniej 50 osób ogółem. 
Partnerstwo/podwykonawstwo: W ramach przedmiotowego konkursu nie ma obowiązku realizacji 
projektu w formule partnerstwa.  

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-34112018-wspolne-przedsiewziecie-z-wojewodztwem-slaskim/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-34112018-wspolne-przedsiewziecie-z-wojewodztwem-slaskim/
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Dofinansowanie: Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie 
wynosi 7 095 000 mln zł. Obowiązuje podział alokacji na makroregiony:  

 makroregion centralny (województwa: łódzkie, mazowieckie, kujawsko‐pomorskie) 
– szkolenia dla co najmniej 653 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 1 632 500 zł,  

 makroregion południowy (województwa: małopolskie, śląskie, dolnośląskie, opolskie) 
– szkolenia dla co najmniej 706 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 1 765 000 zł,  

 makroregion wschodni (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie) 
– szkolenia dla co najmniej 727 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 1 817 500 zł,  

 makroregion północno‐zachodni (województwa: lubuskie, wielkopolskie, 
zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko‐mazurskie) – szkolenia dla co najmniej 752 osób, 
maksymalna wartość projektu wynosi 1 880 000 zł.  

Do dofinansowania zostaną wybrane 4 projekty, po jednym na każdy makroregion na maksymalną 
kwotę wskazaną dla każdego makroregionu.  
W ramach konkursu wymagane jest wniesienie wkładu własnego przez Beneficjenta w wysokości 3%. 
Okres trwania projektu: do 24 m-cy. 
Termin składania wniosków: od 30 listopada 2018 r. do 17 grudnia 2018, godz. 12:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem Systemu 
Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA. 

Ze względu na to, że 1 podmiot może wystąpić w ramach konkursu – jako Wnioskodawca lub 
Partner – nie więcej niż 1 raz we wniosku/wnioskach o dofinansowanie, zainteresowanych złożeniem 
wniosku w tym konkursie prosimy o wcześniejszy kontakt z Działem Funduszy Strukturalnych, 
Centrum Obsługi Projektów PW. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.01.00-ip.03-00-00118  
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Działanie 4.2 Efektywność 
energetyczna, typ projektów: Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej 
i ciepła w kogeneracji 
Cel: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, przejście na gospodarkę niskoemisyjną.  
Tematyka: Wspieranie inwestycji polegających na: 

 budowie, rozbudowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej 
kogeneracji w tym również z OZE; 

 przebudowie jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione 
jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji. 

Wnioskodawcy: JST, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość 
prawną; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; przedsiębiorstwa;     
dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący inwestycje 
w oparciu o art. 2 pkt. 27 dyrektywy 2012/27/UE w formie (EPC Energy Performance Contracting) 
umów o poprawę efektywności energetycznej, o ile zakres projektu wykonywany jest na rzecz 
podmiotów publicznych na terenie objętym RPO WM 2014-2020; podmioty lecznicze działające 
w publicznym systemie ochrony zdrowia; instytucje kultury; szkoły wyższe; spółdzielnie 

https://www.sowa.efs.gov.pl/
https://www.sowa.efs.gov.pl/
https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.01.00-ip.03-00-00118
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mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 
kościołów i związków wyznaniowych; organizacje pozarządowe; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki 
organizacyjne. 
Partnerstwo/podwykonawstwo: Uczelnia może również występować w roli Partnera.  
Dofinansowanie: Alokacja w konkursie wynosi 2 500 000 euro (10 720 500 zł). Minimalna wartość 
dofinansowania wynosi 200 000 zł, maksymalna nie została określona przez MJWPU. 
Okres trwania projektu: nie może przekroczyć 31 grudnia 2021 r. 
Termin składania wniosków: od 29 października 2018 r. do 4 stycznia 2019, godz. 15:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem systemu 
elektronicznego MEWA 2.0 i muszą zostać potwierdzone podpisem elektronicznym z certyfikatem 
kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP. 

Wraz z wnioskiem o dofinansowanie konieczne będzie przedstawienie audytu energetycznego 
lub świadectwa energetycznego. 
 W ramach konkursu wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek 
o dofinansowanie projektu, natomiast partnerem wnioskodawca może być w dowolnej liczbie 
projektów. Złożenie przez jednego wnioskodawcę dwóch lub większej liczby wniosków 
o dofinansowanie projektów skutkuje odrzuceniem wszystkich wniosków złożonych przez tego 
wnioskodawcę w konkursie. Dlatego  zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w tym 
konkursie jako Wnioskodawcy/Lider prosimy o wcześniejszy  kontakt z Działem Funduszy 
Strukturalnych, Centrum Obsługi Projektów PW. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-2-efektywnosc-energetyczna-typu-
projektow-budowa-lub-przebudowa-jednostek-wytwarzania-energii-elektrycznej-i-ciepla-w-
kogeneracji-rpma-04-02-00-ip-01-14-084-18/  
 
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 
 
 

Komunikaty 

 
1. Harmonogram konkursów na rok 2018 (stan na 6.11.2018) 
 
W dziale Szkolenia/Materiały zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2018 r. 

Harmonogram został przygotowany przez pracowników COP PW i zawiera informacje 
o możliwościach finansowania projektów w ramach funduszy strukturalnych, międzynarodowych 
i krajowych. Konkursy są posortowane według daty zakończenia naboru, a następnie według instytucji 
ogłaszającej konkurs. Niektóre z naborów są dopiero planowane i nie podano ich szczegółów. 
Harmonogram jest aktualizowany raz w miesiącu. 
 
Dostęp do działu Szkolenia/Materiały i harmonogramu jest możliwy jedynie z komputerów w sieci PW. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

https://mewa2.mazowia.eu/#/
https://mewa2.mazowia.eu/#/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-2-efektywnosc-energetyczna-typu-projektow-budowa-lub-przebudowa-jednostek-wytwarzania-energii-elektrycznej-i-ciepla-w-kogeneracji-rpma-04-02-00-ip-01-14-084-18/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-2-efektywnosc-energetyczna-typu-projektow-budowa-lub-przebudowa-jednostek-wytwarzania-energii-elektrycznej-i-ciepla-w-kogeneracji-rpma-04-02-00-ip-01-14-084-18/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-2-efektywnosc-energetyczna-typu-projektow-budowa-lub-przebudowa-jednostek-wytwarzania-energii-elektrycznej-i-ciepla-w-kogeneracji-rpma-04-02-00-ip-01-14-084-18/
https://www.cop.pw.edu.pl/Szkolenia-Materialy/Harmonogram-konkursow


  

 

5 

 2018-11-07 
 
 

2. Zmiana w regulaminie konkursu „E-materiały dydaktyczne do 10 przedmiotów dla szkół 
kończących się egzaminem maturalnym” ogłoszonego w ramach PO WER, Działania 2.10 Wysoka 
jakość systemu oświaty 
 
Zmiana dotyczy wydłużenia terminu naboru w ramach pierwszej rundy do dnia 13 listopada 2018 r., 
godz. 9:00. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
https://efs.men.gov.pl/ogloszenia-nabory/e-materialy-dydaktyczne-do-10-przedmiotow-dla-szkol-
konczacych-sie-egzaminem-maturalnym-e-materialy2-2/  
 
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. Trwałość w projektach nieinfrastrukturalnych 
 
Zgodnie z informacją, która pojawiła się na stronie Regionalnego Programu Województwa 
Mazowieckiego, Beneficjenci projektów o charakterze nieinfrastrukturalnym, nie mają obowiązku 
składania sprawozdań z monitorowania projektów w okresie trwałości. Dotyczy to Beneficjentów z: 

 Działania 1.2 – typy projektów: Bony na innowacje, Projekty badawczo-rozwojowe, Proces 
eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych; 

 Poddziałania 3.1.2 – typy projektów: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności 
przedsiębiorstw poprzez udzielenie Bonów na doradztwo, Wsparcie początkowej fazy rozwoju 
przedsiębiorstw; 

 Poddziałania 3.2.2 – typy projektów: Internacjonalizacja przedsiębiorstw. 
 
Beneficjenci ww. projektów mają obowiązek osiągnąć wszystkie cele realizacji projektów, w tym także 
wskaźniki rezultatu w terminie nie późniejszym niż w okresie 12 miesięcy od przekazania płatności 
końcowej. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/trwalosc-w-projektach-nieinfrastrukturalnych/  
 
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 
 
 

Szkolenia 

 
1. COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia „Dostępne źródła finansowania, zasady 
aplikowania i realizacji dla projektów badawczych uczelni (PO IR, RPO WM)” 
 

https://efs.men.gov.pl/ogloszenia-nabory/e-materialy-dydaktyczne-do-10-przedmiotow-dla-szkol-konczacych-sie-egzaminem-maturalnym-e-materialy2-2/
https://efs.men.gov.pl/ogloszenia-nabory/e-materialy-dydaktyczne-do-10-przedmiotow-dla-szkol-konczacych-sie-egzaminem-maturalnym-e-materialy2-2/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/trwalosc-w-projektach-nieinfrastrukturalnych/
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Temat spotkania: Dostępne źródła finansowania, zasady aplikowania i realizacji dla projektów 
badawczych uczelni (PO IR, RPO WM). 
Prowadzący szkolenie: pracownicy Centrum Obsługi Projektów PW. 
Termin: 15 listopada 2018 r., godz. 12:00–15:30. 
Miejsce: sala 4.01, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4. 
 
Agenda:  

1. Projekty badawcze uczelni w ramach konkursów PO IR koordynowanych przez FNP 
2. Projekty badawcze uczelni w ramach konkursów PO IR koordynowanych przez NCBR 
3. Projekty badawcze uczelni w ramach konkursów RPO WM koordynowanych przez MJWPU 

 
Zgłoszenie: formularz rejestracyjny dostępny na stronie: https://www.cop.pw.edu.pl/Projekt-NERW-
PW/Rekrutacja-na-szkolenia/COP-PW-zaprasza-na-szkolenie-Dostepne-zrodla-finansowania-zasady-
aplikowania-i-realizacji-dla-projektow-badawczych-uczelni-PO-IR-RPO-WM  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
dr Halina Bukowiecka 
Sekcja Informacji Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 57 71, email: halina.bukowiecka@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2018-11-27 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Tematyka transportu autonomicznego i 
elektromobilności przewidziana na ostatnie dwa 
lata programu H2020 

2018-11-27 Narodowe Centrum Nauki Warsztaty szkoleniowe dla pracowników 
jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę 
administracyjną projektów badawczych, staży i 
stypendiów finansowanych przez NCN  

2018-11-20 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Dzień informacyjny H2020: Przestrzeń kosmiczna  

2018-11-16 Biuro ds. Doskonałości 
Naukowej PAN 

Warsztaty z pisania grantów ERC dla 
przedstawicieli nauk humanistycznych  

2018-11-15 
2018-11-14 

Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Studium wykonalności w projektach 
finansowanych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020 

2018-11-14 Sekretariat konkursu 
Eurostars 

Eurostars-2, 11. konkurs - webinarium  

https://www.cop.pw.edu.pl/Projekt-NERW-PW/Rekrutacja-na-szkolenia/COP-PW-zaprasza-na-szkolenie-Dostepne-zrodla-finansowania-zasady-aplikowania-i-realizacji-dla-projektow-badawczych-uczelni-PO-IR-RPO-WM
https://www.cop.pw.edu.pl/Projekt-NERW-PW/Rekrutacja-na-szkolenia/COP-PW-zaprasza-na-szkolenie-Dostepne-zrodla-finansowania-zasady-aplikowania-i-realizacji-dla-projektow-badawczych-uczelni-PO-IR-RPO-WM
https://www.cop.pw.edu.pl/Projekt-NERW-PW/Rekrutacja-na-szkolenia/COP-PW-zaprasza-na-szkolenie-Dostepne-zrodla-finansowania-zasady-aplikowania-i-realizacji-dla-projektow-badawczych-uczelni-PO-IR-RPO-WM
https://www.kpk.gov.pl/?event=tematyka-transportu-autonomicznego-i-elektromobilnosci-przewidziana-na-ostatnie-dwa-lata-programu-h2020&znewsletter=24pa%C5%BAdziernika2018
https://www.kpk.gov.pl/?event=tematyka-transportu-autonomicznego-i-elektromobilnosci-przewidziana-na-ostatnie-dwa-lata-programu-h2020&znewsletter=24pa%C5%BAdziernika2018
https://www.kpk.gov.pl/?event=tematyka-transportu-autonomicznego-i-elektromobilnosci-przewidziana-na-ostatnie-dwa-lata-programu-h2020&znewsletter=24pa%C5%BAdziernika2018
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-10-29-zapisy-na-warsztaty-listopad
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-10-29-zapisy-na-warsztaty-listopad
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-10-29-zapisy-na-warsztaty-listopad
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-10-29-zapisy-na-warsztaty-listopad
https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-h2020-przestrzen-kosmiczna&znewsletter=24pa%C5%BAdziernika2018
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
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/studium-wykonalnosci-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-2/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/studium-wykonalnosci-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-2/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/studium-wykonalnosci-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-2/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/studium-wykonalnosci-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-2/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/webinarium-dot-11-konkursu-eurostars-2-52575/
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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) 

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 

2018-11-08 Europejski Instytut Innowacji 
i Technologii 

Spotkanie informacyjne Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii 

2018-11-07 
2018-11-06 

Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

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

2018-11-07 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

International workshop on Additive 
Manufacturing in 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/?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
https://www.kpk.gov.pl/?p=45745&znewsletter=31pa%C5%BAdziernika2018
https://www.kpk.gov.pl/?p=45745&znewsletter=31pa%C5%BAdziernika2018
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenia-specjalistyczne-w-warszawie-pt-biznes-plan-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenia-specjalistyczne-w-warszawie-pt-biznes-plan-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenia-specjalistyczne-w-warszawie-pt-biznes-plan-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.kpk.gov.pl/?event=international-workshop-on-additive-manufacturing-in-h2020-07-november-2018&znewsletter=24pa%C5%BAdziernika2018
https://www.kpk.gov.pl/?event=international-workshop-on-additive-manufacturing-in-h2020-07-november-2018&znewsletter=24pa%C5%BAdziernika2018

