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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Konkurs MINIATURA 3 na realizację pojedynczego działania naukowego 
2. PO PC 3.3 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania 

zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” – 3. nabór  
 
Szkolenia 

1. Warsztaty COP PW w ramach szkolenia „Granty ERC: jak odnieść sukces?” 
2. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Konkurs MINIATURA 3 na realizację pojedynczego działania naukowego 
 
Cel: Wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. Może 
to być jedno spośród wymienionych działań:  
• badania wstępne/pilotażowe, 
• kwerenda, 
• staż naukowy, 
• wyjazd badawczy, 
• wyjazd konsultacyjny. 

Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN. 
Wnioskodawcy: uczelnia, federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytut 
naukowy PAN, instytut badawczy, międzynarodowy instytut naukowy, biblioteka naukowa, Centrum 
Łukasiewicz, instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.  

Konkurs przeznaczony jest dla osób ze stopniem naukowym doktora uzyskanym w okresie do 
12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych 
projektów badawczych w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub 
międzynarodowych. 
Dofinansowanie: od 5 tys. zł. do 50 tys. zł. 
Okres trwania projektu: do 12 m-cy. 
Termin składania wniosków: nabór wniosków jest prowadzony w sposób ciągły od 17 czerwca 2019 r. 
do 30 września 2019 r.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
w standardzie PAdES wraz z wymaganymi załącznikami należy wysłać wyłącznie w formie 
elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura3
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2. PO PC 3.3 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania 
zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” – 3. nabór 
 
Cel: Realizacja pomysłów rozwiązujących problemy istotne społecznie lub gospodarczo i bazujących 
na narzędziach oferowanych przez technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach modelu 
zakładającego wykorzystanie formuły zamówień przedkomercyjnych (PCP – pre-commercial 
procurement). 
Tematyka: Technologie informacyjno-komunikacyjne, innowacyjne technologie lub produkty, 
pozostające w fazie MVP w ramach formuły PCP.  

W ramach projektu nowa technologia lub produkt w fazie MVP będą poddane 
walidacji/testom w środowisku docelowym Instytucji publicznych. Projekt uwzględnia plan 
komercjalizacji MVP po zakończeniu realizacji projektu oraz koncepcję wdrożenia rozwiązań będących 
przedmiotem projektu w instytucjach publicznych. 
Wnioskodawcy: Podmioty prawa polskiego posiadające pełną osobowość prawną, posiadające wpis 
do KRS. 
Dofinansowanie: Planowana alokacja na konkurs wynosi 25 mln zł.  
Kwota wnioskowanego grantu musi mieścić się w przedziale 6–8 mln zł i nie może przekraczać 80% 
wysokości wydatków kwalifikowanych. Wkład własny wnioskodawcy nie może być mniejszy niż 20% 
wysokości wydatków kwalifikowanych. 
Okres trwania projektu: do 24 m-cy. 
Termin składania wniosków: od 1 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r., godz. 16:00 w dwóch rundach: 

1. od 1 lipca do 31 lipca 2019 r., godz. 16:00, 
2. od 1 sierpnia do 30 sierpnia 2019 r., godz. 16:00.  

Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioskodawca może złożyć w danej rundzie tylko jeden 
wniosek. Złożenie większej liczby wniosków w danej rundzie będzie skutkowało odrzuceniem 
wszystkich wniosków złożonych przez wnioskodawcę. Złożenie wniosku w II rundzie jest możliwe pod 
warunkiem wycofania wniosku złożonego w I rundzie. W związku z tym warunkiem, zawężającym 
możliwości aplikowania, oraz by jednostki PW nie wykluczyły się wzajemnie, zainteresowanych 
prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się do Działu Funduszy Strukturalnych COP PW. 

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej 
w systemie informatycznym NCBR: https://lsi.ncbr.gov.pl.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.  
 
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 
 
 

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 

https://lsi.ncbr.gov.pl/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/trzeci-nabor-wnioskow-do-dzialania-33-e-pionier-wsparcie-uzdolnionych-programistow-na-rzecz-rozw/
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Agenda:  
1. Struktura European Research Council (ERC) 
2. Ogólne informacje o konkursach: 

 rodzaje grantów,  

 terminy, 

 finansowanie 
3. Przygotowanie wniosku: 

 dokumentacja konkursowa,  

 wyszukiwanie konkursów, 

 elementy wniosku,  

 budżet 
4. Ocena wniosku:  

 panele oceniające,  

 kryteria oceny,  

 rozmowa kwalifikacyjna 
5. Analiza recenzji wniosków 
6. Granty ERC w liczbach 
7. 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 

2019-07-08 European Commission Webinarium na temat aspektów etycznych w 
projektach H2020 i Euratom  

2019-10-08 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Dzień z Horyzontem 2020 

2019-10-09 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Horizon 2020 for the Circular Economy and 
Transforming Industry - spotkanie brokerskie 

 
 

email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 

https://www.cop.pw.edu.pl/Projekt-NERW-PW/Rekrutacja-na-szkolenia/COP-PW-zaprasza-na-warsztaty-w-ramach-szkolenia-Granty-ERC-jak-odniesc-sukces
http://www.kpk.gov.pl/?event=webinarium-na-temat-aspektow-etycznych-w-projektach-h2020-i-euratom
http://www.kpk.gov.pl/?event=webinarium-na-temat-aspektow-etycznych-w-projektach-h2020-i-euratom
https://www.kpk.gov.pl/?p=48594&znewsletter=19czerwca2019
https://www.kpk.gov.pl/?p=48594&znewsletter=19czerwca2019
https://www.kpk.gov.pl/?p=48594&znewsletter=19czerwca2019

