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Konkursy
1. MNiSW otworzyło nabór w konkursie Najlepsi z najlepszych! 4.0.
Cel: Wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności,
kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach,
konferencjach.
Tematyka: Dowolna dyscyplina naukowa.
Wnioskodawcy: W ramach naboru wsparciem mogą zostać objęci studenci, którzy spełniają łącznie
następujące warunki:
1. jest studentem studiów I/II stopnia uczelni, która składa wniosek (dopuszcza się realizację ofert
przez zespoły międzyuczelniane po wskazaniu uczelni odpowiedzialnej za realizację oferty),
2. posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie
niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości
języka obcego przez studenta lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego),
3. posiada opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat
dotychczasowej aktywności naukowej.
Dofinansowanie: Koszt realizacji projektu nie może przekroczyć:
1. 80 tys. zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta,
2. 320 tys. zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.
Wartość alokacji przewidzianej na nabór ofert, w ramach której zostaną sfinansowane wybrane
projekty dotyczące studentów lub zespołów studentów, wynosi 12 332 482,00 zł.
Okres trwania projektu: do 12 m-cy, nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.
Termin składania wniosków: do 28 czerwca 2019 r.
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek podpisany przez osobę upoważnioną do
reprezentowania uczelni należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego za pomocą:
1. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (adres skrytki ePUAP MNISW:
/MNISW/SkrytkaESP),
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2. e-nośnika, który należy przesłać pocztą na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Najlepsi z najlepszych! 4.0.”).
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSW.
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
Małgorzata Szymańska
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów
tel. 22 234 59 26, email: malgorzata.szymanska@pw.edu.pl
__________________________________________________________________________________
2. Rusza kolejna edycja konkursu ofert Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pod nazwą Wspólnie
o Funduszach Europejskich
Cel: Organizacja wydarzeń informacyjno-promocyjnych poprzez realizację różnego rodzaju spotkań,
konferencji, warsztatów czy szkoleń.
Tematyka: Przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne, których tematyka i zakres są bezpośrednio
powiązane z kwestiami funduszy europejskich, w szczególności w formie:
1. konferencji,
2. seminariów lub warsztatów,
3. szkoleń,
4. konkursów,
5. paneli dyskusyjnych lub debat,
6. spotkań branżowych,
7. akcji edukacyjnych.
Grupy docelowe przedsięwzięć powinny być różnorodne, m.in. przedsiębiorcy, osoby młode, startupy, osoby wracające na rynek pracy, nieaktywne zawodowo, osoby zagrożone wykluczeniem
cyfrowym, osoby z niepełnosprawnościami, osoby 50+.
Wnioskodawcy:
1. władze miejskie i inne instytucje publiczne,
2. partnerzy gospodarczy i społeczni,
3. właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, w tym partnerów
działających na rzecz ochrony środowiska, organizacje pozarządowe oraz podmioty
odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, równouprawnienia płci
i niedyskryminacji.
Dofinansowanie: Można wnioskować o wsparcie w wysokości do 20 tys. zł brutto.
Okres trwania projektu: Wydarzenia nie mogą rozpocząć się wcześniej niż 2 września 2019 r. i muszą
zostać zrealizowane do 31 października 2019 r.
Termin składania wniosków: do 24 czerwca 2019 r.
Miejsce/Sposób składania wniosków: Oferty w wersji elektronicznej (zgodnie z Formularzem
Ofertowym) należy przesłać na adres: promocja@miir.gov.pl z dopiskiem: Konkurs „Wspólnie o FE” –
II tura 2019.
Szczegółowe informacje dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich.
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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. Nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia Granty na granty - promocja jakości III
Cel: Wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zwiększaniu efektywności
ubiegania się o granty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację
projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i zaangażowania pracowników tych
podmiotów w opracowywanie wysokiej jakości wniosków o przyznanie tych grantów.
Tematyka: Dowolna dyscyplina naukowa. Wniosek projektowy powinien być złożony w:
 Programie Badawczym Fundusz Badawczy Węgla i Stali (Research Fund for Coal and Steel),
 Programie Badawczo-Szkoleniowym Euratom (Euratom Research and Training Programme)
lub
 Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020, za wyjątkiem Marie Skłodowska-Curie
Actions – Individual Fellowships, ERA-NET Cofund, PRIZE, projektów dedykowanych NCP
Network, projektów o charakterze wyłącznie popularyzatorskim lub upowszechniającym
naukę.
Wnioskodawcy: Uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty
naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium RP, inne podmioty
prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami
prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę, które wystąpiły we wniosku projektowym
złożonym na wezwanie konkursowe:
1. KE albo innego podmiotu przez nią upoważnionego – w roli:
 koordynatora projektu zgłoszonego do realizacji w ramach międzynarodowego albo
krajowego konsorcjum,
 koordynatora pakietu albo pakietów w projekcie zgłoszonym do realizacji w ramach
międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP leader),
 samodzielnego wnioskodawcy (single applicant),
 ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu Maria Skłodowska-Curie COFUND;
2. ERC – w roli ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC.
Warunkiem udziału w przedsięwzięciu jest uzyskanie przez wniosek projektowy:
 ostatecznej oceny KE na poziomie co najmniej progu Threshold,
 oceny na poziomie A w I etapie konkursu o grant ERC i zaproszenia do II etapu konkursu,
a w przypadku konkursu ERC – PoC – ostatecznej oceny na poziomie A.
Dofinansowanie: Maksymalna wysokość środków finansowych wynosi od 10 tys. zł do 30 tys. zł
w zależności od roli wnioskodawcy. Środki można przeznaczyć na:
 refundację kosztów związanych z opracowaniem wniosku projektowego poniesionych
w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE lub
ERC, albo dla których w tym okresie zostały wystawione określone dokumenty finansowe;
 sfinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy
(według stanu na dzień złożenia wniosku), którzy byli zaangażowani w proces opracowania
wniosku projektowego, w kwocie brutto stanowiącej całkowity koszt dodatku ponoszony
przez wnioskodawcę bez kosztów pośrednich.
Termin składania wniosków: nabór w trybie ciągłym od 10 czerwca 2019 r.
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Wniosek należy złożyć nie później niż 60 dni od dnia otrzymania ostatecznej oceny wniosku
projektowego dokonanej przez KE albo zaproszenia do II etapu konkursu o grant ERC.
W przypadku wniosku projektowego, którego ocenę KE albo zaproszenie do II etapu konkursu
o grant ERC wnioskodawca otrzymał w okresie od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia rozpoczęcia naboru
wniosków, termin 60 dni liczy się od dnia rozpoczęcia naboru wniosków.
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć
w formie elektronicznej w systemie OSF.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSW.
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

Komunikaty
1. MNiSW ogłosiło zakończenie naboru wniosków do programu DIALOG
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że z dniem 30 czerwca 2019 r.
zakończony zostanie nabór wniosków do programu DIALOG. Program finansował działania na rzecz
budowy współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki
a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej w trzech obszarach:
1. Doskonałość naukowa - implementacja rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości
i konkurencyjności
realizowanych
badań
naukowych,
w
tym
związanych
z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry
naukowo-dydaktycznej,
2. Nauka dla innowacyjności - pobudzenie innowacyjności oraz stworzenie mechanizmów
współpracy między nauką a gospodarką,
3. Humanistyka dla rozwoju - wzmocnienie potencjału oraz stymulowanie rozwoju nauk
humanistycznych i społecznych.
Wnioski do programu można składać do 30 czerwca 2019 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą
rozpatrywane.
Szczegółowe informacje na temat programu DIALOG dostępne są na stronie COP PW.
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
__________________________________________________________________________________
2. Baza dobrych praktyk Interreg Europa
Na stronie Interreg Europe udostępniono bazę dobrych praktyk (Good practices). Obejmuje ona
najlepsze praktyki stosowane przez europejskie regiony, związane z:
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badaniami i innowacjami,
konkurencyjnością MŚP,
gospodarką niskoemisyjną,
zarządzaniem zasobami.

Szczegółowe informacje na temat bazy oraz powody, dla których warto przyczynić się do jej
rozszerzania, dostępne są w materiałach z webinariów, które odbyły się w styczniu 2018 r. i czerwcu
2019 r. Do zgłoszenia dobrej praktyki nie jest wymagane prowadzenie projektu w ramach programu
Interreg Europa.
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. Komunikat w sprawie podwójnego finansowania wydatków w ramach PO IR
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy opublikował na swojej stronie
Komunikat w sprawie podwójnego finansowania wydatków w ramach POIR w odniesieniu do
projektów realizowanych w ramach działania 4.2 PO IR.
Zgodnie z komunikatem „W związku z zakazem podwójnego finansowania wydatków nie jest
dopuszczalne zakupienie/wytworzenie środka trwałego lub WNiP z udziałem środków unijnych,
a następnie zaliczenie odpisów amortyzacyjnych od pełnej wysokości środka trwałego lub WNiP do
kosztów uzyskania przychodów, bez pomniejszenia wartości środka trwałego lub WNiP o otrzymane
dofinansowanie”.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie OPI PIB.
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

Szkolenia
1. Warsztaty COP PW w ramach szkolenia „Granty ERC: jak odnieść sukces?”
Temat warsztatów: Granty ERC - jak odnieść sukces?
Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów PW
Termin: 27 czerwca 2019 r., godz. 9:00–13:00
Miejsce: sala 4.07, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4
Agenda:
1. Struktura European Research Council (ERC)
2. Ogólne informacje o konkursach:
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3.

4.

5.
6.
7.

 rodzaje grantów,
 terminy,
 finansowanie
Przygotowanie wniosku:
 dokumentacja konkursowa,
 wyszukiwanie konkursów,
 elementy wniosku,
 budżet
Ocena wniosku:
 panele oceniające,
 kryteria oceny,
 rozmowa kwalifikacyjna
Analiza recenzji wniosków
Granty ERC w liczbach
Pomoc w przygotowaniu wniosku:
 dofinansowanie projektów/wniosków,
 wsparcie dla wnioskodawców

Zgłoszenie: formularz rejestracyjny dostępny na stronie COP PW.
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

2019-06-18

Regionalny Punkt Kontaktowy PB UE
Centrum

Warsztaty ERA Chairs 2019

2019-06-19

Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE

TWINNING dla początkujących.
Wymagania konkursu i zasady
przygotowania wniosku projektowego

2019-06-24

Biuro ds. Doskonałości Naukowej
PAN

Wniosek ERC krok po kroku

2019-06-25

Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE

Przygotowujesz wniosek MSCA COFUND?
Dowiedz się, jak to zrobić z sukcesem

2019-06-26

Biuro ds. Doskonałości Naukowej
PAN

ERC Ideas dla przedstawicieli nauk o życiu

email: izabela.dranka@pw.edu.pl
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