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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Nabór wniosków w konkursie MEiN „Doskonała nauka” 
2. MEiN uruchomiło program „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” 
3. Konkurs MFiPR na realizację szkoleń w zakresie dostępności architektonicznej i projektowania 

uniwersalnego 
 

Komunikaty 
1. INFRASTARt – zmiany w programie oraz wydłużenie naboru wniosków 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Nabór wniosków w konkursie MEiN „Doskonała nauka” 
 
Cel: wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek 
organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu 
prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac 
rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych. 

Tematyka: program składa się z modułów: 
• wsparcie konferencji naukowych – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów 

polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, 
w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych; 

• wsparcie monografii naukowych – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów 
polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym 
i  istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących 
osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, 
w  celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub 
międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego 
dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń. 

Wnioskodawcy: jednostki naukowe. 

Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż pięć wniosków. 

Dofinansowanie:  

• w ramach modułu wsparcia konferencji naukowych: od 20 000 zł do 400 000 zł, 
• w ramach modułu wsparcia monografii naukowych: od 15 000 zł do 80 000 zł 

– przy czym nie może ono przekraczać 90% kosztów realizacji projektu. 

Okres trwania projektu: do 24 m-cy. 

Termin składania wniosków: do 30 kwietnia 2021 r. 
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Miejsce/sposób składania wniosków: Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami w formacie PDF, 
składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) na 
udostępnionym w nim formularzu. Do wniosku dołącza się: 

• oświadczenie, że przyznane środki finansowe nie będą stanowiły dla wnioskodawcy pomocy 
państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

• oświadczenie o nieobjęciu projektem działań finansowanych z innych środków pochodzących 
z budżetu państwa. 

Po wprowadzeniu wszystkich danych we wniosku system generuje dokument pod nazwą „Część A 
wniosku”. Data wygenerowania tego dokumentu nie może być wcześniejsza niż data ostatniej 
modyfikacji wniosku. 

Część A opatrzoną przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną podpisem 
zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym – przesyła się za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej ministra w terminie do dnia zakończenia naboru wniosków. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. 
 
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. MEiN uruchomiło program „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” 
 
Cel: wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek 
organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu 
popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem 
zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa. 

Tematyka: program składa się z modułów: 
1. popularyzacja nauki i promocja sportu – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów 

polegających na:  
• popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac 

rozwojowych oraz na promocji nauki, 
• organizacji przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy 

naukowej, 
• organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności 

akademickiej, 
• organizacji przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki, 
• popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym; 

2. wsparcie dla bibliotek naukowych – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów 
polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla 
nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej. 

Podmiotem wnioskującym o środki finansowe jedynie dla Biblioteki Głównej PW jest Politechnika 
Warszawska. 

Wnioskodawcy: jednostki naukowe. 

Wnioskodawca w pkt 1 może złożyć nie więcej niż pięć wniosków, natomiast w pkt 2 nie więcej niż 
dwa wnioski. 

https://osf.opi.org.pl/app/
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka
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Dofinansowanie:  

• w ramach modułu popularyzacja nauki i promocja sportu: od 20 000 zł do 1 000 000 zł, 
• w ramach modułu wsparcie dla bibliotek naukowych: od 20 000 zł do 250 000 zł  

– przy czym nie może ono przekraczać 90% kosztów realizacji projektu. 

Okres trwania projektu: do 24 m-cy. 

Termin składania wniosków: do 30 kwietnia 2021 r.  

Miejsce/sposób składania wniosków: Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami w formacie PDF, 
składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) na 
udostępnionym w nim formularzu. Do wniosku dołącza się: 

• oświadczenie, że przyznane środki finansowe nie będą stanowiły dla wnioskodawcy pomocy 
państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

• oświadczenie o nieobjęciu projektem działań finansowanych z innych środków pochodzących 
z budżetu państwa. 

Po wprowadzeniu wszystkich danych we wniosku system generuje dokument pod nazwą „Część A 
wniosku”. Data wygenerowania tego dokumentu nie może być wcześniejsza niż data ostatniej 
modyfikacji wniosku. 

Część A opatrzoną  przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną podpisem 
zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym – przesyła się za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej ministra w terminie do dnia zakończenia naboru wniosków. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. 
 
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 
 

 
3. Konkurs MFiPR na realizację szkoleń w zakresie dostępności architektonicznej i projektowania 
uniwersalnego 
 
Cel: zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania 
i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych oraz 
włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia. Cele są realizowane m.in. poprzez 
działania dotyczące zwiększenia znaczenia kwestii związanych z dostępnością przestrzeni i budynków 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz projektowania uniwersalnego w procesach inwestycyjno-
budowlanych. 

Tematyka: Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania projektu, w ramach którego zostanie 
zrealizowany cykl szkoleń w zakresie dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego. 
Planuje się przeszkolenie co najmniej 3 500 uczestników procesów planowania przestrzennego 
i procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób 
z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego. 

Wnioskodawcy:  

• Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
• Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, 
• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 

https://osf.opi.org.pl/app/
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki
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• stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, 
• urzędy administracji geodezyjno-kartograficznej – inspektoraty nadzoru budowlanego, 
• urzędy wojewódzkie, 
• organizacje pozarządowe, 
• partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, 
• przedsiębiorcy, 
• szkoły wyższe, 
• jednostki naukowe, 
• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Partnerstwo/podwykonawstwo: realizacja projektu w partnerstwie jest obligatoryjna, wynika to z 
kryterium dostępu nr 1. 

Dofinansowanie: Planowana alokacja wynosi 5 000 000 zł. W uzasadnionych przypadkach może 
zostać zwiększona. Z uwagi na charakter konkursu i założenie, że projekt będzie miał charakter 
ogólnopolski, do dofinansowania zostanie wybrany jeden wniosek o dofinansowanie. Poziom 
dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 100%. 

Okres trwania projektu: termin zakończenia realizacji projektu nie może być późniejszy niż 
30 czerwca 2023 r. 

Termin składania wniosków: do 5 maja 2021 r. 

Miejsce/sposób składania wniosków: elektronicznie, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków 
Aplikacyjnych SOWA. 

W ramach konkursu dany podmiot może wystąpić w złożonych wnioskach o dofinansowanie 
wyłącznie jeden raz: jako wnioskodawca albo partner. 

Z uwagi na limit wniosków składanych przez wnioskodawcę w tym konkursie w przypadku chęci 
aplikowania prosimy o wcześniejszy kontakt z Centrum Obsługi Projektów PW. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
 
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 
 

Komunikaty 

 
1. INFRASTARt – zmiany w programie oraz wydłużenie naboru wniosków 
 
NCBR poinformowało o zmianach wprowadzonych w Programie zwiększenia efektywności 
wykorzystania infrastruktury B+R – INFRASTARt, jak również w dokumentacji konkursowej. 
Wydłużono też termin naboru wniosków o dofinansowanie w I konkursie realizowanym w ramach 
programu INFRASTARt. 

Zmiany w Programie zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury B+R – INFRASTARt oraz 
w dokumentacji konkursowej dotyczą wprowadzenia możliwości otrzymania dofinansowania przez 
wszystkie jednostki naukowe, które wchodziły w skład konsorcjów realizujących projekty w ramach II 
priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Poprzednie zapisy programu 
umożliwiały otrzymanie dofinansowanie jedynie liderom tych konsorcjów. 

https://www.sowa.efs.gov.pl/
https://www.sowa.efs.gov.pl/
https://www.power.gov.pl/nabory/1-374/
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W związku z wprowadzeniem powyższych zmian do programu oraz dokumentacji konkursowej, nabór 
wniosków w I konkursie został wydłużony do 12 kwietnia 2021 r. do godz. 16. 

Wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek dla danego projektu, dlatego 
zainteresowane jednostki powinny zgłosić chęć swojego udziału do Centrum Obsługi Projektów PW. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 

Aktualne dokumenty dostępne są na stronie konkursu. 
 
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 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2021-03-25  
Sekretariat konkursu M-ERA.NET 
3 Call 2021  

Webinarium dla wnioskodawców 
w konkursie M-ERA.NET 3 Call 2021 na 
międzynarodowe projekty badawcze 
dotyczące nauki o materiałach i inżynierii 
materiałowej  

2021-03-26  
Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE  

Wirtualny dzień informacyjny „Wsparcie 
innowacji w programie Horyzont Europa”   

2021-03-30  
Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE  

ERC Starting Grant 2021: sesja pytań 
i odpowiedzi  

2021-04-16  
Narodowe Centrum Badań 
i  Rozwoju  

Konferencja inaugurująca w Polsce nowy 
program ramowy UE „Europa. Horyzont 
możliwości”  

2021-06-23 –
2021-06-24  

Komisja Europejska  European Research and Innovation Days 

 
email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 

https://www.gov.pl/web/ncbr/infrastart---zmiany-w-programie-oraz-wydluzenie-naboru-wnioskow
https://www.gov.pl/web/ncbr/infrastart-i-konkurs
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-19-webinarium-m-era-net
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-19-webinarium-m-era-net
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-19-webinarium-m-era-net
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-19-webinarium-m-era-net
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-19-webinarium-m-era-net
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/wsparcie-innowacji-w-programie-horyzont-europa
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/wsparcie-innowacji-w-programie-horyzont-europa
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/erc-starting-grant-2021-sesja-pytan-i-odpowiedzi
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/erc-starting-grant-2021-sesja-pytan-i-odpowiedzi
https://www.gov.pl/web/ncbr/konferencja-europa-horyzont-mozliwosci
https://www.gov.pl/web/ncbr/konferencja-europa-horyzont-mozliwosci
https://www.gov.pl/web/ncbr/konferencja-europa-horyzont-mozliwosci
https://research-innovation-days.ec.europa.eu/

