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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Działanie 1.2 Działalność 
badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: Proces eksperymentowania 
i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych (konkurs nieprofilowany)  

2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie 
wyższym, „Kurs na MOOC” dotyczący stworzenia i realizacji kursów edukacyjnych w formie e-
learningu 

3. NCBR ogłosiło nabór wniosków międzynarodowych w konkursie Trans-Atlantic Platform Social 
Innovation (T-AP SI) 
 

Komunikaty 
1. EURAXESS - granty i stypendia listopad 2018 
2. Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 
3. Zmiana dotycząca dokumentu pn. Zakres minimalny umowy konsorcjum dla konkursu 

w ramach podziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” oraz 4.1.1 „Strategiczne programy 
badawcze dla gospodarki” 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
 

Konkursy 

 
1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Działanie 1.2 Działalność 
badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: Proces eksperymentowania i poszukiwania 
nisz rozwojowych i innowacyjnych (konkurs nieprofilowany) 
 
Cel: Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce. 
Tematyka: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w obszarach innych niż inteligentne 
specjalizacje regionu, z wyłączeniem przedsięwzięć mających na celu rozwój istniejącej technologii. 
Wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych. 
Projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania. 
Wnioskodawcy: Przedsiębiorstwa, powiązania kooperacyjne. 
Partnerstwo/podwykonawstwo: W projekcie możliwe jest powierzenie realizacji części badań 
przemysłowych podwykonawcom - jednostce naukowej. Wartość prac realizowanych na zasadzie 
podwykonawstwa nie może przekroczyć:  

• 50% wartości kosztów kwalifikowalnych, w sytuacji gdy wnioskodawca jest średnim lub 
dużym przedsiębiorcą, 

• 60% kosztów kwalifikowalnych, w sytuacji gdy wnioskodawca jest małym przedsiębiorcą. 
Dofinansowanie: Minimalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 250 tys. zł, 
maksymalna – 1 mln zł. 
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych projektu. 
Okres trwania projektu: nie może przekroczyć 30 czerwca 2022 r. 
Termin składania wniosków: od 30 listopada 2018 r. do 7 lutego 2019, godz. 15:00.  
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Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem systemu 
elektronicznego MEWA 2.0.  
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.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-
przedsiebiorstw-typ-projektow-proces-eksperymentowania-i-poszukiwania-nisz-rozwojowych-i-
innowacyjnych-konkurs-nieprofilowany-rpma-01-02-00-ip-01-14-086-18/  
 
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 
 
Elżbieta Śmietanka 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 59 26, email: elzbieta.smietanka@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie 
wyższym, „Kurs na MOOC” dotyczący stworzenia i realizacji kursów edukacyjnych w formie e-
learningu 
 
Cel: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, 
odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. 
Tematyka: Stworzenie i realizacja kursów edukacyjnych w formie e-learningu:  

• dla studentów, jako dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia 
lub  

• masowych otwartych, dostępnych dla wszystkich chętnych. 
Realizacja kursów powinna prowadzi do uzyskania co najmniej 2 spośród następujących 

kompetencji odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym:  
• językowe, 
• informatyczne,  
• analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów,  
• komunikacyjne, 
• w zakresie przedsiębiorczości.  

Kursy muszą być bezpłatne i powszechnie dostępne. Wybrane do dofinansowania kursy zostaną 
umieszczone na specjalnie utworzonej platformie, której administratorem będzie Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego.  
Wnioskodawcy: Szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, konsorcjum uczelni. 
Partnerstwo/podwykonawstwo: W konkursie dopuszcza się konstrukcję projektu partnerskiego, 
o którym mowa w art. 33 ustawy. Nie istnieją formalne ograniczenia co do charakteru prawnego 
i organizacyjnego partnera. Może to być dowolna jednostka, o ile została wybrana w sposób 
spełniający wymogi, o których mowa w art. 33 ustawy. Realizacja projektu w partnerstwie musi mieć 
swoje uzasadnienie merytoryczne, tzn. dzięki współpracy podmiotów powstanie wartość dodana, 

https://mewa2.mazowia.eu/#/
https://mewa2.mazowia.eu/#/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-proces-eksperymentowania-i-poszukiwania-nisz-rozwojowych-i-innowacyjnych-konkurs-nieprofilowany-rpma-01-02-00-ip-01-14-086-18/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-proces-eksperymentowania-i-poszukiwania-nisz-rozwojowych-i-innowacyjnych-konkurs-nieprofilowany-rpma-01-02-00-ip-01-14-086-18/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-proces-eksperymentowania-i-poszukiwania-nisz-rozwojowych-i-innowacyjnych-konkurs-nieprofilowany-rpma-01-02-00-ip-01-14-086-18/
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niemożliwa do osiągnięcia w przypadku działań podejmowanych indywidualnie lub poprzez zlecanie 
działań podmiotom zewnętrznym wobec wnioskodawcy.  
Dofinansowanie: Planowana alokacja na konkurs wynosi 10 mln zł. Średni koszt przypadający 
w projekcie na jednego uczestnika projektu nie może przekraczać 1 200 zł (do kosztu przypadającego 
na jednego uczestnika projektu nie wlicza się kosztów racjonalnych usprawnień w przypadku 
zaistnienia w trakcie realizacji projektu potrzeby ich zastosowania w celu umożliwienia udziału 
w projekcie osobom z niepełnosprawnościami). 
Okres trwania projektu: do 24 m-cy. 
Termin składania wniosków: od 30 listopada 2018 r. do 25 stycznia 2019, godz. 14:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem Systemu 
Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/konkursy-aktualne-
nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-pz218/   
 
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. NCBR ogłosiło nabór wniosków międzynarodowych w konkursie Trans-Atlantic Platform Social 
Innovation (T-AP SI) 
 
Cel: Wspieranie współpracy badawczej pomiędzy krajami UE i obu Ameryk w zakresie innowacji 
społecznych. 
Tematyka: Innowacje społeczne: 

• Social Innovation and Community Cohesion, 
• Social Innovation and Inclusive Growth, 
• Social Innovation and Public Service Delivery, 
• Social Innovation and Wellbeing, 
• Social Innovation and Enabling Technologies. 

Wnioskodawcy: Międzynarodowe konsorcja składające się z minimum 3 partnerów pochodzących 
z krajów Europy i obu Ameryk, biorących udział w konkursie. Podmiotem składającym wniosek ze 
strony polskiej może być: organizacja badawcza, mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo, konsorcjum 
naukowe.  
Dofinansowanie: Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach NCBR przeznaczyło 
budżet w wysokości 600 tys. euro. Kwota środków przeznaczonych na 1 projekt to max. 100 tys. euro. 
Okres trwania projektu: 24–36 m-cy. 
Termin składania wniosków: 14 lutego 2019 r., godz. 14:00. 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych – III–IV kwartał 2019 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez 
system elektroniczny ISAAC (Holenderskiej Organizacji Badań Naukowych, NWO) dostępny na stronie 
internetowej konkursu: www.transatlanticplatform.com. 
 
 
 

https://www.sowa.efs.gov.pl/
https://www.sowa.efs.gov.pl/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/konkursy-aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-pz218/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/konkursy-aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-pz218/
http://www.transatlanticplatform.com/


  

 

4 

 2018-11-14 
 
 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:  
• NCBR: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-

aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-miedzynarodowych-w-konkursie-trans-
atlantic-platform-social-innovation-t-a/   

• programu Trans-Atlantic Platform Social Innovation (T-AP SI): 
https://www.transatlanticplatform.com/social-innovation/  

 
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  
 
 

Komunikaty 

 
1. EURAXESS - granty i stypendia listopad 2018 
 
Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym 
etapie kariery naukowej (listopad 2018 r.). 
 
Więcej informacji na stronie: 
https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 
 
W październiku 2018 r. wprowadzono zmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu 
Polska Cyfrowa 2014-2020. W stosunku do poprzedniej wersji (19.0) wprowadzono następujące 
zmiany: 

• w rozdziale II „Opis poszczególnych osi priorytetowych oraz poszczególnych 
działań/poddziałań” zmieniono opis działania 2.2 w zakresie dopuszczalnego typu 
beneficjenta oraz opis działania 3.2, w związku z planowanym konkursem uzupełniającym 
dotyczącym nauki programowania w szkołach; 

• zmieniono Katalog wydatków kwalifikowalnych, określając katalog wydatków dla projektów 
realizowanych w ramach uzupełniającego konkursu dla działania 3.2 w III osi priorytetowej 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; 

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-miedzynarodowych-w-konkursie-trans-atlantic-platform-social-innovation-t-a/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-miedzynarodowych-w-konkursie-trans-atlantic-platform-social-innovation-t-a/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-miedzynarodowych-w-konkursie-trans-atlantic-platform-social-innovation-t-a/
https://www.transatlanticplatform.com/social-innovation/
https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
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• wpisano do załącznika nr 5 nowy zidentyfikowany przez IZ POPC projekt w ramach 
poddziałania 2.3.1 pn. „Otwarte dane plus”, którego wnioskodawcą jest Ministerstwo 
Cyfryzacji; 

• wprowadzono drobne poprawki o charakterze technicznym i redakcyjnym. 
 

Poprzednia wersja Nowa wersja 

Działania 2.2, Typ beneficjenta 

• jednostki administracji rządowej,  
• podmioty podległe jednostkom 

administracji rządowej lub przez nie 
nadzorowane, 

• partnerstwa tworzone pomiędzy 
wskazanymi powyżej wnioskodawcami 

 

• jednostki administracji rządowej, 
• podmioty podległe jednostkom 

administracji rządowej lub przez nie 
nadzorowane,  

• partnerstwa zawiązywane na podstawie 
art. 33. ustawy 

 

Działanie 3.2, Typy projektów 

Realizacja projektów następuje w formie 
projektów grantowych w rozumieniu art. 35 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1460.). 

Wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w 
zakresie nauczania programowania. 
 

Grupa docelowa 

• nauczyciele szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych, nauczyciele 
akademiccy, inne osoby dorosłe wykazujące 
predyspozycje do pracy oraz 
zainteresowanie pracą z wybitnie 
uzdolnioną młodzieżą; 

• wykazujący uzdolnienia informatyczne 
uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, 
uczniowie liceów ogólnokształcących, 
techników, szkół branżowych I i II stopnia 

 

Nauczyciele publicznej edukacji 
wczesnoszkolnej, nauczycieli publicznej 
edukacji posiadający uprawnienia do nauczania 
w klasach 1-3 szkół podstawowych oraz 
uczniowie klas 1-3 publicznych szkół 
podstawowych. 
 

Maksymalny poziom dofinansowania 

100% 95% 

Wkład własny 

nie dotyczy 5% 
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Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/Strony/o-programie/dokumenty/Szczegolowy-opis-osi-
priorytetowych-Programu-Polska-Cyfrowa-2014-2020 
 
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. Zmiana dotycząca dokumentu pn. Zakres minimalny umowy konsorcjum dla konkursu w ramach 
podziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” oraz 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla 
gospodarki” 
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zamieściło informacje o aktualizacji wzoru dokumentu pn. Zakres 
minimalny umowy konsorcjum w ramach konkursów nr 1/4.1.4/2015 oraz 1/4.1.1/2018. W wyniku 
migracji danych ze starej na nową stronę internetową NCBR, dokonanej 30 lipca 2018 r., na stronach 
dedykowanym powyższym konkursom pojawił się załącznik z innego konkursu. 

Poprawne pliki pojawiły się na stronie ponownie 9 listopada 2018 r. Najważniejsze różnice 
pomiędzy dokumentami dotyczą podziału praw do wyników projektu, terminu przechowywania 
dokumentów dotyczących projektu oraz kwestii monitorowania dochodu w projekcie. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:  

• 1/4.1.4/2015: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-
aktualnosci/news/informacja-dotyczaca-dokumentu-pn-zakres-minimalny-umowy-
konsorcjum-dla-konkursu-w-ramach-podzialan-2/  

• 1/4.1.1/2018: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-
aktualnosci/news/informacja-dotyczaca-dokumentu-pn-zakres-minimalny-umowy-
konsorcjum-dla-konkursu-w-ramach-podzialan-1/  

 
Dokumentacja konkursowa: 

• 1/4.1.4/2015: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-
europejskie/poir/konkursy/konkurs14142015/  

• 1/4.1.1/2018: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-
europejskie/poir/konkursy/konkurs14112018inga/  

 
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 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.polskacyfrowa.gov.pl/Strony/o-programie/dokumenty/Szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-Programu-Polska-Cyfrowa-2014-2020
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/Strony/o-programie/dokumenty/Szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-Programu-Polska-Cyfrowa-2014-2020
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-dotyczaca-dokumentu-pn-zakres-minimalny-umowy-konsorcjum-dla-konkursu-w-ramach-podzialan-2/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-dotyczaca-dokumentu-pn-zakres-minimalny-umowy-konsorcjum-dla-konkursu-w-ramach-podzialan-2/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-dotyczaca-dokumentu-pn-zakres-minimalny-umowy-konsorcjum-dla-konkursu-w-ramach-podzialan-2/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-dotyczaca-dokumentu-pn-zakres-minimalny-umowy-konsorcjum-dla-konkursu-w-ramach-podzialan-1/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-dotyczaca-dokumentu-pn-zakres-minimalny-umowy-konsorcjum-dla-konkursu-w-ramach-podzialan-1/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-dotyczaca-dokumentu-pn-zakres-minimalny-umowy-konsorcjum-dla-konkursu-w-ramach-podzialan-1/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14142015/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14142015/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14112018inga/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14112018inga/
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Szkolenia 

 
1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2018-12-03 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach 
finansowanych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-
2020 

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 

2018-11-28 
2018-11-27 
2018-11-26 

Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

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

2018-11-21 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Nabór w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-
2020, Działanie 1.2 Działalność badawczo – 
rozwojowa przedsiębiorstw Typ projektów: Proces 
eksperymentowania i poszukiwania nisz 
rozwojowych i innowacyjnych konkurs 
nieprofilowany RPMA.01.02.00-IP.01-14-086/18 

2018-11-21 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. 
Typ projektów: Proces eksperymentowania i 
poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych 

2018-11-20 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Dzień informacyjny H2020: Przestrzeń kosmiczna 

2018-11-21 
2018-11-20 
2018-11-19 

Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Prawo zamówień publicznych na dostawy i usługi 
oraz zasady konkurencyjności w projektach 
finansowanych w ramach Regionalnego Programu 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

2018-11-19 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Wprowadzania zmian w projekcie i umowie o 
dofinansowanie oraz osiągania wskaźników i ryzyka 
w ramach Regionalnego Programu Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 

https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-warszawie-pomoc-publiczna-i-pomoc-de-minimis-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-warszawie-pomoc-publiczna-i-pomoc-de-minimis-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-warszawie-pomoc-publiczna-i-pomoc-de-minimis-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-warszawie-pomoc-publiczna-i-pomoc-de-minimis-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
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.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/biznes-plan-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-3/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/biznes-plan-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-3/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/biznes-plan-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-3/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/nabor-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-dzialanie-1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-proces-eksperymentowania-i-poszukiw/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/nabor-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-dzialanie-1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-proces-eksperymentowania-i-poszukiw/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/nabor-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-dzialanie-1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-proces-eksperymentowania-i-poszukiw/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/nabor-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-dzialanie-1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-proces-eksperymentowania-i-poszukiw/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/nabor-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-dzialanie-1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-proces-eksperymentowania-i-poszukiw/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/nabor-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-dzialanie-1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-proces-eksperymentowania-i-poszukiw/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/nabor-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-dzialanie-1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-proces-eksperymentowania-i-poszukiw/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-pt-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-proces-eksperymentowania-i-poszukiwania-nisz-rozwojowych-i-innowacyjnych/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-pt-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-proces-eksperymentowania-i-poszukiwania-nisz-rozwojowych-i-innowacyjnych/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-pt-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-proces-eksperymentowania-i-poszukiwania-nisz-rozwojowych-i-innowacyjnych/
https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-h2020-przestrzen-kosmiczna&znewsletter=24pa%C5%BAdziernika2018
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenia-w-warszawie-poswiecone-prawu-zamowien-publicznych-na-dostawy-i-uslugi-oraz-zasadom-konkurencyjnosci-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenia-w-warszawie-poswiecone-prawu-zamowien-publicznych-na-dostawy-i-uslugi-oraz-zasadom-konkurencyjnosci-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenia-w-warszawie-poswiecone-prawu-zamowien-publicznych-na-dostawy-i-uslugi-oraz-zasadom-konkurencyjnosci-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenia-w-warszawie-poswiecone-prawu-zamowien-publicznych-na-dostawy-i-uslugi-oraz-zasadom-konkurencyjnosci-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-wprowadzania-zmian-w-projekcie-i-umowie-o-dofinansowanie-oraz-osiagania-wskaznikow-i-ryzyka-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-wprowadzania-zmian-w-projekcie-i-umowie-o-dofinansowanie-oraz-osiagania-wskaznikow-i-ryzyka-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-wprowadzania-zmian-w-projekcie-i-umowie-o-dofinansowanie-oraz-osiagania-wskaznikow-i-ryzyka-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-wprowadzania-zmian-w-projekcie-i-umowie-o-dofinansowanie-oraz-osiagania-wskaznikow-i-ryzyka-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
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 2018-11-14 
 
 

2018-11-16 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

EFRR – omówienie aktualnych naborów na rok 2018 i 
zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie 
projektu w ramach RPO WM 2014-2020 

2018-11-16 Biuro ds. Doskonałości 
Naukowej PAN 

Warsztaty z pisania grantów ERC dla przedstawicieli 
nauk humanistycznych 

2018-11-16 
2018-11-15 

Akademia Młodych 
Uczonych PAN 

Komercjalizacja badań – wyzwania dla młodych 
naukowców 

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 

2018-11-16 
2018-11-13 

Inventity Foundation Łączenie nauki z biznesem – Growing Pains School 
Tech Innovation Week’18 

 
 

 

 

https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/34474/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/34474/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/34474/
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://amu.pan.pl/komercjalizacja/
http://amu.pan.pl/komercjalizacja/
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/
https://konferencja.inventity.net/
https://konferencja.inventity.net/

