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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Trwa nabór wniosków na granty wewnętrzne dla pracowników PW, wspierające złożenie 
wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) 

2. NCBR ogłosiło IV konkurs w ramach współpracy Polska-Berlin-Brandenburgia  
3. NCN ogłosiło konkurs MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze 
4. NCN ogłosiło konkurs M-ERA.NET 2 Call 2019 

 
Komunikaty 

1. Spotkanie z zespołem redakcyjnym Web of Science i warsztaty dla wydawców polskich 
czasopism naukowych 

 
Szkolenia 

1. Warsztaty COP PW w ramach szkolenia „Zasady rozliczania projektów finansowanych 
z funduszy strukturalnych” 

2. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Trwa nabór wniosków na granty wewnętrzne dla pracowników PW, wspierające złożenie wniosku 
w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) 
 
Cel: Wsparcie działań ułatwiających przygotowanie wniosku o grant ERC przez pracowników PW. 
Tematyka: Zgodna z planowanym wnioskiem o grant ERC.  
Wnioskodawcy: Pracownicy naukowi PW. 
Dofinansowanie: maks. 15 tys. zł. Środki mogą być wykorzystane na dofinansowanie działań, 
mających na celu przygotowanie wniosku o grant ERC, a w szczególności na:  
1. wyjazd do zagranicznego ośrodka w celu nawiązania współpracy lub skonsultowania wniosku, 
2. prace przygotowawcze potrzebne do opracowania wniosku, 
3. publikacje wyników badań w renomowanym wydawnictwie lub czasopiśmie, 
4. przygotowanie opinii wniosku przez eksperta, tłumaczenie i konsultację językową wniosku, 
5. wynagrodzenie dla kierownika grantu. 

Termin składania wniosków: do 30 kwietnia 2019 r.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej) 
należy złożyć w Centrum Obsługi Projektów PW (Edyta Czerwonka, tel. 22 234 14 80, email: 
edyta.czerwonka@pw.edu.pl). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach COP PW i BIP PW.  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Edyta Czerwonka  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 80, email: edyta.czerwonka@pw.edu.pl 
 
 

https://www.cop.pw.edu.pl/Projekty-miedzynarodowe/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/Granty-wewnetrzne-PW-wspierajace-zlozenie-wniosku-w-konkursie-ERC
https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Decyzje-Rektora/2019/Decyzja-Rektora-nr-37-2019-z-dnia-5-03-2019
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2. NCBR ogłosiło IV konkurs w ramach współpracy Polska-Berlin-Brandenburgia 
 
Cel: Wsparcie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju w obszarze fotoniki. 
Tematyka: Photonics and quantum technology as key enablers for production processes, sensing, 
metrology and smart systems.  
Wnioskodawcy: Polska część konsorcjum powinna składać się z co najmniej 1 MŚP lub podmiotu 
niebędącego MŚP oraz jednej jednostki badawczej.  
Niemiecka część konsorcjum powinna składać się z co najmniej 1 MŚP z siedzibą w Berlinie lub 
Brandenburgii. Udział jednostki badawczej z siedzibą w Berlinie lub Brandenburgii w niemieckiej części 
konsorcjum nie jest niezbędny, ale pożądany. 
Okres trwania projektu: do 36 m-cy. 
Dofinansowanie: Kwota przeznaczona przez NCBR na dofinansowanie udziału polskich podmiotów 
w tym konkursie wynosi 1,5 mln euro.  
Potencjalnym wnioskodawcom zaleca się kontakt z krajowymi punktami kontaktowymi przed 
napisaniem wniosku, aby dokładnie sprawdzić konkretne krajowe warunki finansowania. 
Termin składania wniosków: od 7 maja do 28 czerwca 2019 roku, godz. 14:00.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez 
system elektroniczny na stronie udostępnionej 7 maja 2019 r.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
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: 
Adam Gorzelańczyk  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 81, email: adam.gorzelanczyk@pw.edu.pl  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. NCN ogłosiło konkurs MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze 
 
Cel: Wsparcie polsko-austriackich projektów badawczych. 
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 utworzony na podstawie 
odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Akademia Umiejętności, 
inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, grupa 
podmiotów, w skład której wchodzą co najmniej 2 podmioty wskazane powyżej albo co najmniej 
1 z tych podmiotów oraz co najmniej 1 przedsiębiorca, centrum Polskiej Akademii Nauk, biblioteka 
naukowa, jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium RP. 

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-czwartego-konkursu-na-wspolne-projekty-badawczo-rozwojowe-w-obszarze-fotoniki-w-ramach-wspo/
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Dofinansowanie: Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części 
projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł. 
Okres trwania projektu: 24 albo 36 m-cy. 
Termin składania wniosków: nabór wniosków jest prowadzony w sposób ciągły.  
Informacja o zakończeniu naboru wniosków zostanie podana do wiadomości na stronie 
internetowej NCN oraz w systemie ZSUN/OSF nie później niż 3 miesiące przed terminem 
zakończenia naboru wniosków. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane są 
w formie elektronicznej w dwóch systemach informatycznych: 

1. systemu ZSUN/OSF – dla wniosków polskich, 
2. ELANE - dla wniosków wspólnych składanych do Austrian Science Fund przez austriackie 

zespoły naukowe. 
Wniosek krajowy należy złożyć do NCN w najbliższym możliwym terminie następującym po złożeniu 
wniosku wspólnego do systemu ELANE, nie dłuższym niż 1 miesiąc (pod warunkiem dostępności 
formularza wniosku w systemie ZSUN/OSF). Jeden egzemplarz wniosku należy złożyć też w Dziale 
Projektów Krajowych COP PW. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. NCN ogłosiło konkurs M-ERA.NET 2 Call 2019 
 
Cel: Wsparcie międzynarodowych badań z zakresu nauk o materiałach i inżynierii materiałowej. 
Tematyka: Technologie materiałowe: 

1. Modeling for materials engineering and processing, 
2. Innovative surfaces, coatings and interfaces, 
3. High performance composites, 
4. Functional materials, 
5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications, 
6. Materials for additive manufacturing. 

Wnioskodawcy: Międzynarodowe konsorcja składające się z co najmniej 3 podmiotów z 2 różnych 
krajów uczestniczących w programie (Austria, Belgia, Bułgaria, Brazylia, Cypr, Czechy, Estonia, Francja, 
Hiszpania, Izrael, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Republika Południowej Afryki, 
Rumunia, Rosja, Słowacja, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Węgry, Włochy), w tym z co najmniej 1 państwa 
członkowskiego UE lub kraju stowarzyszonego z programem Horyzont 2020. 
Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. 
Okres trwania projektu: do 36 m-cy. 
Dofinansowanie: Kwota przeznaczona przez NCN na dofinansowanie udziału polskich podmiotów 
w tym konkursie wynosi 500 tys. euro. 
Termin składania wniosków: do 18 czerwca 2018 r. (wnioski wstępne), do 19 listopada 2019 r. (full 
proposals).  
Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF – do 26 listopada 2019 r.  

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://elane.fwf.ac.at/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/mozart
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Miejsce/Sposób składania wniosków: Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez 
system elektroniczny dostępny na stronie: https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2019.   
Wniosek krajowy dotyczący polskiej części projektu należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za 
pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach NCN i programu M-ERA.NET.  
 
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 
 
 

Komunikaty 

 
1. Spotkanie z zespołem redakcyjnym Web of Science i warsztaty dla wydawców polskich czasopism 

naukowych 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Clarivate Analytics i redakcją bazy Web of Science 
zapraszają na warsztaty doskonałości wydawniczej.  
 
Podczas spotkania zostanie przedstawiona kwestia czasopism naukowych w kontekście nowych zasad 
prowadzenia działalności naukowej. Redaktorzy polskich czasopism akademickich, indeksowanych już 
w Web of Science, opowiedzą także o swoich doświadczeniach i podzielą się dobrymi praktykami. 
 
Spotkanie odbędzie się 15 kwietnia 2019 r. w Warszawie. Wymagana jest rejestracja. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSW. 
 
 

Szkolenia 

 
1. Warsztaty COP PW w ramach szkolenia „Zasady rozliczania projektów finansowanych z funduszy 
strukturalnych” 
 
Temat warsztatów: Zasady rozliczania projektów finansowanych z funduszy strukturalnych zgodnie z 
wytycznymi programów. Podczas warsztatów nie będą wyjaśniane zasady księgowania na uczelni. 
Prowadzący warsztaty: specjaliści ds. funduszy strukturalnych z Centrum Obsługi Projektów PW. 
 
Termin: 16 kwietnia 2019 r., godz. 11:00–15:00. 
Miejsce: sala 4.07, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4. 
 
Agenda:  

1. Wytyczne w zakresie rozliczania projektów finansowanych z funduszy strukturalnych 

2. Umowy cywilno-prawne oraz regulacje wewnętrzne PW w zakresie rozliczania projektów 
finansowanych z funduszy strukturalnych 

3. Uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach finansowanych z funduszy 
strukturalnych oraz Centralny system teleinformatyczny SL2014 

https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2019
https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-mera/ogloszenie2019
https://m-era.net/
https://www.gov.pl/web/nauka/spotkanie-z-zespolem-redakcyjnym-web-of-science-i-warsztaty-dla-wydawcow-polskich-czasopism-naukowych
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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 

2019-04-10 Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju 

PO WER dla kompetencji. Jak wspierać 
szkolnictwo wyższe? 

2019-04-11 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Warunki dotyczące kwalifikowalności wydatków i 
wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Regionalny Program Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020  

2019-04-12 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Analiza projektu zmian wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków oraz omówienie 
wniosku o płatność końcową w systemie SL 2014  

2019-04-25 Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju  

Spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonych 
konkursów „szybkiej ścieżki” w poddziałaniu 1.1.1 
„Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa” 

2019-05-10 
2019-05-12 

Ministerstwo Inwestycji i 
Rozwoju,  Polska Agencja 
Rozwoju 
Przedsiębiorczości  

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 

 

https://www.cop.pw.edu.pl/Projekt-NERW-PW/Rekrutacja-na-szkolenia/COP-PW-zaprasza-na-warsztaty-w-ramach-szkolenia-Zasady-rozliczania-projektow-finansowanych-z-funduszy-strukturalnych
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/serdecznie-zapraszamy-na-konferencje-pt-po-wer-dla-kompetencji-jak-wspierac-szkolnictwo-wyzsze-55/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/serdecznie-zapraszamy-na-konferencje-pt-po-wer-dla-kompetencji-jak-wspierac-szkolnictwo-wyzsze-55/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-pt-warunki-dotyczace-kwalifikowalnosci-wydatkow-i-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie-projektu-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-pt-warunki-dotyczace-kwalifikowalnosci-wydatkow-i-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie-projektu-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-pt-warunki-dotyczace-kwalifikowalnosci-wydatkow-i-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie-projektu-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-pt-warunki-dotyczace-kwalifikowalnosci-wydatkow-i-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie-projektu-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-pt-warunki-dotyczace-kwalifikowalnosci-wydatkow-i-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie-projektu-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-analiza-projektu-zmian-wytycznych-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-oraz-omowienie-wniosku-o-platnosc-koncowa-w-systemie-sl-2014/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-analiza-projektu-zmian-wytycznych-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-oraz-omowienie-wniosku-o-platnosc-koncowa-w-systemie-sl-2014/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-analiza-projektu-zmian-wytycznych-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-oraz-omowienie-wniosku-o-platnosc-koncowa-w-systemie-sl-2014/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ogloszonych-konkursow-szybkiej-sciezki-w-poddzialaniu-111-bada/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ogloszonych-konkursow-szybkiej-sciezki-w-poddzialaniu-111-bada/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ogloszonych-konkursow-szybkiej-sciezki-w-poddzialaniu-111-bada/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ogloszonych-konkursow-szybkiej-sciezki-w-poddzialaniu-111-bada/
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/56150:dni-otwarte-funduszy-europejskich-2019

