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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. NCBR ogłosiło  konkurs w ramach programu QuantEra Call 2019 
2. Ogłoszenie VIII edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant” 

 
Komunikaty 

1. Harmonogram konkursów na rok 2018 (stan na 4.12.2018) 
2. COST zatwierdził 40 nowych akcji 
3. Szósty konkurs polsko-izraelski - narzędzie do poszukiwania partnerów 
4. Aktualizacja umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 1/4.1.1/2018 w ramach 

podziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” 
5. Propozycja Uniwersytetu w Zagrzebiu w ramach Horyzontu 2020 (MSCA ITN) dla 

początkujących naukowców 
 
Szkolenia 

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

2. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. NCBR ogłosiło  konkurs w ramach programu QuantEra Call 2019 
 
Cel: Wsparcie przedsięwzięć, które mogą zainicjować nowe technologie kwantowe lub wspierać je 
poprzez współpracę w zakresie badań nad zaawansowaną, wielodyscyplinarną nauką i/lub 
najnowocześniejszymi rozwiązaniami inżynieryjnymi (badania aplikacyjne, prace rozwojowe). 
Tematyka: Technologie kwantowe: 

 Quantum communication, 

 Quantum simulation, 

 Quantum computation, 

 Quantum information sciences, 

 Quantum metrology sensing and imaging, 
Wnioskodawcy: Międzynarodowe konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów pochodzących 
z przynajmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, 
Czechy, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Izrael, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy). 
Uprawnionym podmiotem z Polski są organizacje badawcze, mikro, małe, średnie i duże 
przedsiębiorstwa. Dla polskich organizacji badawczych partner przemysłowy nie jest wymagany.  
Dofinansowanie: Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach NCBR przeznaczyło 
600 tys. euro.  
Okres trwania projektu: 24–36 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 18 lutego 2019 r., godz. 17:00.  
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych – IV kwartał 2019 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Koordynator międzynarodowego konsorcjum opracowuje 
wniosek (zgodnie ze wzorami, tzw. QuantERA short and full proposal) na podstawie części 
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otrzymanych od poszczególnych partnerów i składa go drogą elektroniczną przez system ESS, który 
zostanie uruchomiony na stronie programu QuantERA w drugiej połowie grudnia 2018 r. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:  

 NCBR: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-
aktualnosci/news/quantera-call-2019-informacja-dotyczaca-otwarcia-naboru-wnioskow-w-
konkursie-53201/  

 sieci QuantERA: https://www.quantera.eu/  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
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  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Ogłoszenie VIII edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant” 
 
Cel: Finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub 
absolwentów studiów pierwszego stopnia, pod kierunkiem opiekuna naukowego. 
Tematyka: Każdy obszar badań. 
Wnioskodawcy: Jednostka naukowa, posiadająca kategorię naukową A+, A lub B, w której badania 
naukowe określone we wniosku będzie realizować wybitnie uzdolniona osoba: 

 studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli 3. rok studiów 
w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów 
magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli 4. rok studiów w roku ogłoszenia 
konkursu i kontynuują naukę; 

 absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub 
inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu. 

Dofinansowanie: nie może być wyższe niż: 

 180 000 zł dla nauk humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej, 

 220 000 zł dla nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych, rolniczych, leśnych, medycznych, 
weterynaryjnych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. 

Okres trwania projektu:  do 48 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2019 r.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć 
w formie elektronicznej w systemie OSF. Ponadto należy złożyć informację określoną w części A 
wniosku w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na 
elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra albo w postaci papierowej. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-viii-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-
grant  

http://www.quantera.eu/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/quantera-call-2019-informacja-dotyczaca-otwarcia-naboru-wnioskow-w-konkursie-53201/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/quantera-call-2019-informacja-dotyczaca-otwarcia-naboru-wnioskow-w-konkursie-53201/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/quantera-call-2019-informacja-dotyczaca-otwarcia-naboru-wnioskow-w-konkursie-53201/
https://www.quantera.eu/
https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-viii-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant
https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-viii-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant
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W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Wojciech Jarnuszkiewicz  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 57 44, email: wojciech.jarnuszkiewicz@pw.edu.pl 
 

Komunikaty 

 
1. Harmonogram konkursów na rok 2018 (stan na 4.12.2018) 
 
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. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. COST zatwierdził 40 nowych akcji 
 
Od 26 listopada 2018 r. jednostki naukowe mogą zgłaszać wnioski o przystąpienie do 40 nowych akcji 
COST, zaakceptowanych w listopadzie 2018 r.  

COST, czyli Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej (European Cooperation 
in Science and Technology), to program obejmujący 36 państw europejskich i Izrael (jako państwo 
współpracujące), umożliwiający koordynację na szczeblu europejskim przedsięwzięć badawczych 
o określonej tematyce, prowadzonych w różnych krajach. 

Prowadzone badania są finansowane bezpośrednio przez uczestników akcji. COST finansuje 
natomiast organizację konferencji, spotkań, szkoleń, krótkich wymian naukowych lub innych działań 
sieciowych w ramach akcji. 

Wszyscy zainteresowani współpracą w ramach wyłonionych akcji COST proszeni są 
o wcześniejszy kontakt z Koordynatorem Krajowym COST, Jadwigą Mrozowską (MNiSW, tel.  22 529 
23 78). 

 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSW. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Szósty konkurs polsko-izraelski - narzędzie do poszukiwania partnerów 
 
W celu ułatwienia poszukiwania izraelskich partnerów w ramach 6. polsko-izraelskiego konkursu 
NCBR udostępniło wyszukiwarkę potencjalnych ofert/zapotrzebowań współpracy: 
https://www.startupnationcentral.org/.  
 
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie Centrum Obsługi Projektów PW. 
 
__________________________________________________________________________________ 

https://www.cop.pw.edu.pl/Szkolenia-Materialy/Harmonogram-konkursow
https://www.gov.pl/web/nauka/cost-zatwierdzil-40-nowych-akcji
https://www.startupnationcentral.org/
https://www.cop.pw.edu.pl/Projekty-krajowe/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/NCBR-wspolpraca-polsko-izraelska-Konkurs-VI
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4. Aktualizacja umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 1/4.1.1/2018 w ramach podziałania 
4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” 
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie 
projektu w ramach konkursu 1/4.1.1/2018 (INGA) w poddziałaniu 4.1.1 „Strategiczne programy 
badawcze dla gospodarki”. Zasadnicze zmiany w dokumencie wprowadzono do § 8 (warunki i forma 
przekazywania dofinansowania), § 11 (monitorowanie realizacji projektu), § 14 (przechowywanie 
dokumentów i audyt projektu) oraz § 17 (tryb i zakres zmian umowy). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
5. Propozycja Uniwersytetu w Zagrzebiu w ramach Horyzontu 2020 (MSCA ITN) dla początkujących 
naukowców 
 
Wydział Inżynierii Lądowej Uniwersytetu w Zagrzebiu poszukuje kandydatów na dwa stanowiska 
doktoranckie w projekcie DuRSAAM (Durable, Reliable and Sustainable Structures with Alkali-
Activated Materials) w ramach akcji Marii Skłodowskiej-Curie Innovative Training Networks.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są w portalu Euraxess.  
 
 

Szkolenia 

 
1. COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia „Dostępne źródła finansowania, zasady 
aplikowania i realizacji dla projektów edukacyjnych uczelni (PO WER)” 
 
Temat spotkania: Dostępne źródła finansowania, zasady aplikowania i realizacji dla projektów 
edukacyjnych uczelni (PO WER). 
Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów PW. 
Termin: 13 grudnia 2018 r., godz. 13:00–15:30. 
Miejsce: sala 4.02, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4. 
 
Agenda:  

1. Projekty edukacyjne uczelni w ramach konkursów PO WER koordynowanych przez NCBR 
2. Projekty edukacyjne uczelni w ramach konkursów PO WER koordynowanych przez MNiSW 

 
Zgłoszenie: formularz rejestracyjny dostępny na stronie: https://www.cop.pw.edu.pl/Projekt-NERW-
PW/Rekrutacja-na-szkolenia/COP-PW-zaprasza-na-warsztaty-w-ramach-szkolenia-Dostepne-zrodla-
finansowania-zasady-aplikowania-i-realizacji-dla-projektow-edukacyjnych-uczelni-PO-WER  
 
 

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-dotyczaca-umowy-o-dofinansowanie-projektu-dla-konkursu-14112018-w-ramach-podzialania/
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/357688
https://www.cop.pw.edu.pl/Projekt-NERW-PW/Rekrutacja-na-szkolenia/COP-PW-zaprasza-na-warsztaty-w-ramach-szkolenia-Dostepne-zrodla-finansowania-zasady-aplikowania-i-realizacji-dla-projektow-edukacyjnych-uczelni-PO-WER
https://www.cop.pw.edu.pl/Projekt-NERW-PW/Rekrutacja-na-szkolenia/COP-PW-zaprasza-na-warsztaty-w-ramach-szkolenia-Dostepne-zrodla-finansowania-zasady-aplikowania-i-realizacji-dla-projektow-edukacyjnych-uczelni-PO-WER
https://www.cop.pw.edu.pl/Projekt-NERW-PW/Rekrutacja-na-szkolenia/COP-PW-zaprasza-na-warsztaty-w-ramach-szkolenia-Dostepne-zrodla-finansowania-zasady-aplikowania-i-realizacji-dla-projektow-edukacyjnych-uczelni-PO-WER


  

 

5 

 2018-12-05 
 
 

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 

2018-12-14 Krajowe Centrum 
Informatyki Kwantowej 
(KCIK), Sopot 

Dzień informacyjny dla wnioskodawców w 
konkursie QuantERA Call 2019  

2018-12-13 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Zasady wypełniania wniosku o płatność oraz 
procedury kontroli w projektach Regionalnego 
Programu Województwa Mazowieckiego 2014-
2020 

2018-12-12 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych 
UE 

Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo 
skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć 
projekt H2020 - warsztaty 

2018-12-12 Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu Kurs 
na MOOC 

2018-12-12 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Szkolenie w Warszawie dla wnioskodawców i 
beneficjentów Programu Inteligentny Rozwój z 
realizacji zasady zrównoważonego rozwoju  

2018-12-12 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Nabory 2019 – Jak przygotować się do 
aplikowania o środki w konkursach planowanych 
do ogłoszenia w 2019r. w ramach Osi 
Priorytetowej IX i X – RPO WM 2014-2020 

2018-12-12 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Rozliczanie projektów Regionalnego Programu 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 z 
wykorzystaniem systemu SL2014  

2018-12-12 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Spotkanie informacyjne w Warszawie „Fundusze 
Europejskie – nabory wniosków w 2019 roku”  

2018-12-11 Fundacja Fundusz 
Współpracy 

Granty na współpracę ponadnarodową - 
spotkanie informacyjne  

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/dzien-informacyjny-dla-wnioskodawcow-w-konkursie-quantera-call-2019-53207/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/dzien-informacyjny-dla-wnioskodawcow-w-konkursie-quantera-call-2019-53207/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-podczas-ktorego-beda-omowione-zasady-wypelniania-wniosku-o-platnosc-oraz-procedury-kontroli-w-projektach-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-podczas-ktorego-beda-omowione-zasady-wypelniania-wniosku-o-platnosc-oraz-procedury-kontroli-w-projektach-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-podczas-ktorego-beda-omowione-zasady-wypelniania-wniosku-o-platnosc-oraz-procedury-kontroli-w-projektach-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-podczas-ktorego-beda-omowione-zasady-wypelniania-wniosku-o-platnosc-oraz-procedury-kontroli-w-projektach-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
https://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-19&znewsletter=14listopada2018
https://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-19&znewsletter=14listopada2018
https://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-19&znewsletter=14listopada2018
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-konkursu-kurs-na-mooc-53131/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-konkursu-kurs-na-mooc-53131/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/wpisz-tytul-szkolenia-lub-konferencji-3-6/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/wpisz-tytul-szkolenia-lub-konferencji-3-6/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/wpisz-tytul-szkolenia-lub-konferencji-3-6/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-nabory-2019-jak-przygotowac-sie%CC%A8-do-aplikowania-o-srodki-w-konkursach-planowanych-do-ogloszenia-w-2019r-w-ramach-osi-priorytetowej-ix-i-x-rpo-wm-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-nabory-2019-jak-przygotowac-sie%CC%A8-do-aplikowania-o-srodki-w-konkursach-planowanych-do-ogloszenia-w-2019r-w-ramach-osi-priorytetowej-ix-i-x-rpo-wm-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-nabory-2019-jak-przygotowac-sie%CC%A8-do-aplikowania-o-srodki-w-konkursach-planowanych-do-ogloszenia-w-2019r-w-ramach-osi-priorytetowej-ix-i-x-rpo-wm-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-nabory-2019-jak-przygotowac-sie%CC%A8-do-aplikowania-o-srodki-w-konkursach-planowanych-do-ogloszenia-w-2019r-w-ramach-osi-priorytetowej-ix-i-x-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-rozliczania-projektow-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-na-lata-2014-2020-z-wykorzystaniem-systemu-sl2014-1/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-rozliczania-projektow-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-na-lata-2014-2020-z-wykorzystaniem-systemu-sl2014-1/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-rozliczania-projektow-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-na-lata-2014-2020-z-wykorzystaniem-systemu-sl2014-1/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/fundusze-europejskie-nabory-wnioskow-w-2019-roku-spotkanie-informacyjne-w-centralnym-punkcie-informacyjnym-fe/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/fundusze-europejskie-nabory-wnioskow-w-2019-roku-spotkanie-informacyjne-w-centralnym-punkcie-informacyjnym-fe/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/zaproszenie-na-spotkania-informacyjne-o-grantach-na-wspolprace-miedzynarodowa/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/zaproszenie-na-spotkania-informacyjne-o-grantach-na-wspolprace-miedzynarodowa/
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2018-12-11 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych 
UE 

Dzień informacyjny w obszarze „Nauka z 
udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa”  

2018-12-10 Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju 

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców VI 
konkursu polsko-izraelskiego 

2018-12-10 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Warsztaty z wypełniania wniosku o płatność w 
projektach B+R oraz procedura kontroli w 
projektach w ramach RPO WM 2014-2020 

2018-12-07 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Kwalifikowalność wydatków na etapie 
przygotowania projektu ramach Regionalnego 
Programu Województwa Mazowieckiego 2014-
2020 oraz system MEWA 2.0  

2018-12-06 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Aplikowanie o środki w konkursach planowanych 
do ogłoszenia w 2019 r. w ramach priorytetu IX i 
X Regionalnego Programu Województwa 
Mazowieckiego 

2018-12-05 Fundacja Fundusz 
Współpracy 

Granty na współpracę ponadnarodową - 
spotkanie informacyjne  

2018-12-05 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych 
UE 

Jak napisać dobry wniosek projektowy w 
obszarze Transport Horyzontu 2020 - 
webinarium  

2018-12-05 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Wypełnianie wniosku o płatność w projektach 
badawczo-rozwojowych oraz procedury kontroli 
w projektach Regionalnego Programu 
Województwa Mazowieckiego  
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http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-kwalifikowalnosci-wydatkow-na-etapie-przygotowania-projektu-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-oraz-systemu-mewa-20/
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http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-kwalifikowalnosci-wydatkow-na-etapie-przygotowania-projektu-ramach-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-oraz-systemu-mewa-20/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-przygotowania-sie-do-aplikowania-o-srodki-w-konkursach-planowanych-do-ogloszenia-w-2019r-w-ramach-osi-priorytetowej-ix-i-x-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-przygotowania-sie-do-aplikowania-o-srodki-w-konkursach-planowanych-do-ogloszenia-w-2019r-w-ramach-osi-priorytetowej-ix-i-x-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-przygotowania-sie-do-aplikowania-o-srodki-w-konkursach-planowanych-do-ogloszenia-w-2019r-w-ramach-osi-priorytetowej-ix-i-x-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-przygotowania-sie-do-aplikowania-o-srodki-w-konkursach-planowanych-do-ogloszenia-w-2019r-w-ramach-osi-priorytetowej-ix-i-x-regionalnego-programu-wojewodztwa-mazowieckiego/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/zaproszenie-na-spotkania-informacyjne-o-grantach-na-wspolprace-miedzynarodowa/
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