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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. NCBiR ogłosiło X konkurs w ramach programu LIDER 
2. NCBiR ogłosiło XXVII konkurs w ramach inicjatywy CORNET 
3. Ogłoszenie konkursu CORE 2019 przez luksemburską agencję FNR – współpraca  

polsko-luksemburska 

Komunikaty 
1. EURAXESS - granty i stypendia styczeń 2019 r. 
2. Zmiany w Programie Wiedza Edukacja Rozwój przyjęte przez Komisję Europejską 
3. Interpretacja art. 6a ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
4. Przedłużenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 3.1.2 Rozwój MŚP 

- bony na doradztwo 
5. Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta - Centralny system teleinformatyczny SL2014 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. NCBiR ogłosiło X konkurs w ramach programu LIDER 
 
Cel: Poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych 
oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym. 
Tematyka: Każdy obszar badań. Wyniki badań powinny mieć zastosowanie praktyczne i posiadać 
potencjał wdrożeniowy. 
Wnioskodawcy: Osoby, które: 

1. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora, 
2. posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat do okresu tego nie wlicza 

się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, 
udzielonych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo 
pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w 
ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa, w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną 
chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej) i są zatrudnione w podmiocie, o którym mowa 
w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. O środki finansowe nie mogą 
ubiegać się Wnioskodawcy, którzy w dacie złożenia Wniosku posiadają stopień naukowy 
doktora habilitowanego, 

3. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub 
wdrożenia, 

4. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER, 
5. pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni 

kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego, 
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6. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii 
Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 
3 miesiące a ich pobyt jest zarejestrowany. 

Dofinansowanie: do 1,5 mln zł. Kwota alokacji w konkursie to 60 mln zł. 
Okres trwania projektu: 12-36 m-cy. 
Termin składania wniosków: od 18 stycznia 2019 r. do 18 marca 2019 r., godz. 16:15. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Nabór wniosków prowadzony jest w elektronicznym 
generatorze wniosków dostępnym na stronie NCBR. 
 
Szczegółowe informacje na stronie:  
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/dyrektor-
narodowego-centrum-badan-i-rozwoju-informuje-ze-oglasza-dziesiaty-konkurs-w-programie-lide/     
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. NCBiR ogłosiło XXVII konkurs w ramach inicjatywy CORNET 
 
Cel: Promocja ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi 
(ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania ze źródeł publicznych badań 
na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. 
Tematyka: Badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych, głównie prace rozwojowe. 
Wnioskodawcy: Zrzeszenie branżowe posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Polski, 
grupujące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. W międzynarodowym projekcie, oprócz zrzeszenia, 
bierze również udział jednostka naukowa, pełniąca rolę wykonawcy badań w projekcie. 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie: Austria, Belgia, Brazylia, Czechy, Holandia, Japonia, 
Kanada, Niemcy, Peru, Polska, Szwajcaria. 
Dofinansowanie: Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych 
w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 tys. euro. 
Okres trwania projektu: 24 m-ce. 
Termin składania wniosków: do 27 marca 2019 r., godz. 12:00.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek międzynarodowy składany jest przez lidera 
konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego za pomocą systemu 
elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: https://www.cornet.online. 
Równolegle do wniosku międzynarodowego polski wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem 
międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie 
projektu. Wersję elektroniczną wniosku krajowego wraz z załącznikami (skany w formacie pdf) 
należy wysłać na adres: cornet@ncbr.gov.pl do 27 marca 2019 r., wersję papierową należy 
dostarczyć do siedziby NCBR do 2 kwietnia 2019 r. 
 
 

https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php
https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/dyrektor-narodowego-centrum-badan-i-rozwoju-informuje-ze-oglasza-dziesiaty-konkurs-w-programie-lide/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/dyrektor-narodowego-centrum-badan-i-rozwoju-informuje-ze-oglasza-dziesiaty-konkurs-w-programie-lide/
https://www.cornet.online/
mailto:cornet@ncbr.gov.pl
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Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:  

 NCBR: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-
aktualnosci/news/inicjatywa-cornet-otwarcie-naboru-wnioskow-w-27-konkursie-53655/   

 program CORNET: https://www.cornet.online/  
  
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  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Ogłoszenie konkursu CORE 2019 przez luksemburską agencję FNR – współpraca polsko-
luksemburska 
 
Cel: Wzmocnienie jakości naukowej publicznych badań w Luksemburgu w priorytetowych obszarach 
badawczych kraju. 
Tematyka: Obszar „Innovation in Services” obejmuje następujące zagadnienia:  

• projektowanie usług dla biznesu, 
• rozwój i działanie systemów finansowych, 
• bezpieczeństwo informacji, 
• działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów. 

Wnioskodawcy: Instytucje publiczne przeprowadzające badania w Luksemburgu; stowarzyszenia 
i fundacje non-profit prowadzące badania w Luksemburgu po uzyskaniu specjalnego zezwolenia 
Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Badań. Każdy podmiot musi być zarejestrowany w FNR, aby móc 
składać wnioski za pośrednictwem systemu składania wniosków online.  
Dofinansowanie: Łączna kwota przeznaczona na projekty wynosi 18,5 mln euro. 
Okres trwania projektu: 24-36 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 11 kwietnia 2019 r., godz. 14:00.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski powinny zostać złożone online przez administrację 
instytucji koordynującej (nie przez PI) w formie elektronicznej do internetowego systemu składania 
wniosków FNR Grant Management System. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:  

 NCBR: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pollux-
viii-53725/      

 program CORE: https://www.fnr.lu/funding-instruments/core/  
  
 
 

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/inicjatywa-cornet-otwarcie-naboru-wnioskow-w-27-konkursie-53655/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/inicjatywa-cornet-otwarcie-naboru-wnioskow-w-27-konkursie-53655/
https://www.cornet.online/
https://grants.fnr.lu/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pollux-viii-53725/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pollux-viii-53725/
https://www.fnr.lu/funding-instruments/core/
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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 styczeń 2019 r. 
 
Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym 
etapie kariery naukowej (styczeń 2019 r.). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu EURAXESS. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Zmiany w Programie Wiedza Edukacja Rozwój przyjęte przez Komisję Europejską 
 
W dniu 14 grudnia 2018 r. Komisja Europejska podjęła decyzję w sprawie zmian w Programie Wiedza 
Edukacja Rozwój, które umożliwią usunięcie szeregu barier w dostępie do usług publicznych, z jakimi 
borykają się osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze. Obecnie trwają oczekiwania na 
notyfikację decyzji, dzięki której wejdzie ona w życie. 

Poprzez powyższe środki Europejskiego Funduszu Społecznego będą mogły zostać 
wykorzystane na rzecz realizacji programu Dostępność Plus, przyjętego przez Radę Ministrów 17 lipca 
2018 r. Nowe zapisy PO WER umożliwią realizację 18 spośród 44 działań zaplanowanych w programie 
Dostępność Plus. W sumie w PO WER zostanie przeznaczonych na ten cel ok. 132 mln euro. 
 Wśród działań finansowanych z EFS będą m.in.: 

• wypracowanie standardów w zakresie modernizacji placówek służby zdrowia pod kątem 
dostępności i ich wdrożenie co najmniej w 100 przychodniach i szpitalach, 

• rozwiązania dotyczące poprawy dostępności architektonicznej i komunikacyjnej budynków 
wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej oraz stosowania projektowania 
uniwersalnego w procesach inwestycyjno-budowlanych, 

• szkolenia dla pracowników sektora transportu w zakresie profesjonalnej obsługi osób 
z niepełnosprawnościami, 

• wypracowanie rozwiązań systemowych dla edukacji włączającej i przeprowadzenie pilotażu 
działań usługi asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z przygotowaniem 
osób do pełnienia funkcji asystenta, 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
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• wsparcie szkoleniowo-doradcze dla urzędów administracji rządowej i samorządowej 
z zakresu zapewnienia dostępności stron internetowych, dokumentów oraz obsługi klienta, 

• budowa potencjału administracji publicznej w zakresie zapewnienia dostępności 
w politykach publicznych, a w tym: 
1. stworzenie centrum koordynacji dostępności w strukturach rządowych 
2. zapewnienie funkcjonowania Rady do Spraw Dostępności, 
3. rewizja istniejących rozwiązań ustawowych w różnych obszarach polityk publicznych 

pod kątem uwzględnienia aspektu dostępności - analizy, ekspertyzy, propozycje zmian. 
Ponoszenie wydatków na tego typu działania, zgodnie z brzmieniem decyzji jest możliwe od 

22 listopada br., czyli od momentu formalnego przekazania do KE propozycji zmian w Programie. 
Ponadto zmiany w PO WER realizują decyzję Komisji Europejskiej o przesunięciu alokacji w ramach 
„Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” z 2020 na 2018 r. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są w serwisie Programu Wiedza edukacja Rozwój.  
 
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. Interpretacja art. 6a ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 
Instytucja Zarządzająca przygotowała interpretację zapisu art. 6a ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych o zamówieniach udzielanych w częściach, w związku z zapisami w podrozdziale 6.5 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój. Wskazówki w ramach projektów POWER, które powinni stosować wszyscy 
Beneficjenci dostępne są na stronach:   

 https://efs.men.gov.pl/interpretacja-instytucji-zarzadzajacej-dot-zapisu-art-6-a-ustawy-pzp/  

 https://efs.men.gov.pl/interpretacja-art-6a-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-z-dnia-29-
stycznia-2004-r/  

 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. Przedłużenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 3.1.2 Rozwój MŚP - bony 
na doradztwo 
 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych poinformowała, że Zarząd Województwa 
Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu 
nr RPMA.03.01.02-IP.01-14-083/18 (Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałanie 
3.1.2 Rozwój MŚP, typ projektów: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw 
– poprzez udzielanie bonów na doradztwo) do dnia 28 lutego 2019 r. do godz. 15.00.    
 

http://www.power.gov.pl/Strony/wiadomosci/Zmiany-w-PO-WER-przyjete-przez-Komisje-Europejska
https://efs.men.gov.pl/interpretacja-instytucji-zarzadzajacej-dot-zapisu-art-6-a-ustawy-pzp/
https://efs.men.gov.pl/interpretacja-art-6a-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-z-dnia-29-stycznia-2004-r/
https://efs.men.gov.pl/interpretacja-art-6a-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-z-dnia-29-stycznia-2004-r/
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Szczegółowe informacje dostępne są w serwisie Regionalnego Programu Województwa 
Mazowieckiego.  
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
5. Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta - Centralny system teleinformatyczny SL2014 
 
W związku z wdrożeniem w dniu 7 grudnia 2018 r. zmian w systemie SL2014, na Portalu Fundusze 
Europejskie zamieszczono nową wersję Podręcznika beneficjenta w wersji 2.4. Podręcznik 
beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest przybliżenie 
funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do 
pracy w systemie. Opis zmian: 
1. Możliwość przepięcia wniosku o płatność do innej wersji umowy (tj. nowszego aneksu). 
2. Nowy sposób działania „Postępu finansowego”. „Postęp finansowy” trafi do osobnej zakładki 

Podsumowanie i będzie przeliczany: 
- przez System (w momencie pierwszego wejścia na zakładkę, zapisu oraz przesyłania wniosku); 
- przez Beneficjenta (przy użyciu nowej funkcji „Odśwież”). 
Dane z zakładki Podsumowanie dla wniosków składanych po wdrożeniu zmian nie będą wchodzić 
do sumy kontrolnej dla danego wniosku o płatność. Dzięki temu pracownicy instytucji będą mogli 
na swoim poziomie aktualizować dane w zakładce Podsumowanie na złożonych wnioskach 
o płatność (nowa funkcja „Aktualizuj”). 

3. Możliwość odpinania przez instytucję z wniosków o płatność błędnych załączników, powiązanych 
z wnioskiem przez beneficjenta po jego złożeniu. 

4. Dodanie nowej walidacji sprawdzającej, czy suma kwoty wnioskowanej refundacji z zakładki 
Projekt i kwoty zaliczek rozliczanych bieżącym wnioskiem z zakładki Rozliczenie zaliczek nie 
przekracza kwoty Dofinansowania z zakładki Projekt. 

5. Możliwość importowania danych z pliku .xls do Zestawienia dokumentów na wnioskach 
zbiorczych. 

6. Dodanie do eksportowanego z zestawienia dokumentów pliku .xls listy kontraktów. 
7. Możliwość podpisywania wniosków certyfikatem niekwalifikowanym SL2014 dla osób 

uprawnionych spoza Polski, w innych projektach niż EWT. 
8. Zwiększenie liczby znaków w kodach słowników programowych z 3 do 4. 

 
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 
 
 
 
 
 
 

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-przedluzenia-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-konkursu-rpma-03-01-02-ip-01-14-083-18/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-przedluzenia-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-konkursu-rpma-03-01-02-ip-01-14-083-18/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-beneficjenta-sl2014-power/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-beneficjenta-sl2014-power/
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Szkolenia 

 
1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2018-01-18 Ministerstwo Inwestycji i 
Rozwoju 

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w 
konkursie na inkubację innowacji społecznych w 
temacie dostępności 

2018-01-18 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Seminarium poświęcone wyróżnieniu „HR 
Excellence in Research” (HRS4R) 

2018-01-17 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

ABC – jak przygotować wniosek do programu 
Horyzontu 2020? Projekty badawczo-innowacyjne 
i innowacyjne 

2018-01-15 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Warsztaty z pisania wniosków na ERC Consolidator 
Grant 

2018-01-14 Główny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich w 
Warszawie 

Fundusze Europejskie dla Beneficjentów i 
potencjalnych Beneficjentów Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
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