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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. Nabór w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5, Uczelnia 
dostępna 

3. NCN ogłosiło konkurs PRELUDIUM 17 
4. NCN ogłosiło konkurs OPUS 17  

 
Komunikaty 

1. EURAXESS - granty i stypendia kwiecień 2019 r. 
2. Nabór projektów do VI edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich! 

 
Szkolenia 

1. 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. Nabór w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5, Uczelnia 
dostępna 
 
Cel: Zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron 
internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, 
wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów 
z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej. 
Tematyka: Zmiany organizacyjne, podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu 
niepełnosprawności. Działania muszą prowadzić do osiągnięcia modelu uczelni dostępnej, właściwego 
dla danej uczelni ze względu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.  
Wnioskodawcy: Uczelnia publiczna lub niepubliczna.  
Partnerstwo: W konkursie dopuszcza się konstrukcję projektu partnerskiego, o którym mowa w art. 
33 ustawy. Nie istnieją formalne ograniczenia co do charakteru prawnego i organizacyjnego partnera. 
Może to być dowolna jednostka, o ile została wybrana w sposób spełniający wymogi, o których mowa 
w art. 33 ustawy. Realizacja projektu w partnerstwie musi mieć swoje uzasadnienie merytoryczne, 
tzn. dzięki współpracy podmiotów powstanie wartość dodana, niemożliwa do osiągnięcia w przypadku 
działań podejmowanych indywidualnie lub poprzez zlecanie działań podmiotom zewnętrznym wobec 
wnioskodawcy. 
Dofinansowanie: Planowana alokacja na konkurs wynosi 200 mln zł. 
Wartość minimalna projektu to 100 tys. euro dofinansowania ze środków publicznych, maksymalna 
uzależniona jest od stopnia zinstytucjonalizowanego wsparcia osób z niepełnosprawnościami na danej 
uczelni określonego na podstawie modeli/ścieżek, o których mowa w kryterium dostępu nr 4, ale nie 
może przekroczyć kwoty 15 mln zł. 
Okres trwania projektu: nie dłużej niż do 31 października 2023 r. 
Termin składania wniosków: 28 czerwca 2019 r., godz. 14:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Z uwagi na limit 1 wniosku składanego przez wnioskodawcę 
w tym konkursie w przypadku chęci aplikowania prosimy o wcześniejszy kontakt z Centrum Obsługi 
Projektów PW. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. NCN ogłosiło konkurs PRELUDIUM 17 
 
Cel: Wsparcie badań prowadzonych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające 
stopnia naukowego doktora. 
Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej dyscyplinie naukowej określonej 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 RP, 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 naukowo-przemysłowe, centrum Polskiej Akademii Nauk, 

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/konkursy-aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-dos19-uczelnia-dostepna/
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biblioteka naukowa, przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego, jednostka 
organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
osoba fizyczna, przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż 
określone powyżej. 
Dofinansowanie: Dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 m-cy, finansowanie nie może 
przekroczyć 70 tys. zł, dla 24 m-cy – 140 tys. zł, dla 36 m-cy – 210 tys. zł.. 
Okres trwania projektu: 12, 24 albo 36 m-cy. 
Termin składania wniosków: 17 czerwca 2019 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane są 
w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. 
Jeden egzemplarz wniosku należy złożyć w Dziale Projektów Krajowych COP PW do 7 czerwca 2019 r. 
 
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 OPUS 17 
 
Cel: Realizacja projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury 
naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. 
Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej dyscyplinie naukowej określonej 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 RP, 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 naukowo-przemysłowe, centrum Polskiej Akademii Nauk, 
biblioteka naukowa, przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego, jednostka 
organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
osoba fizyczna, przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż 
określone powyżej. 
Dofinansowanie: Warunki konkursu nie określają ani minimalnej, ani maksymalnej łącznej wysokości 
środków finansowych, o które można wnioskować. Można wnioskować o dowolną, uzasadnioną 
kwotę. 
Okres trwania projektu: 12, 24 albo 36 m-cy. 
Termin składania wniosków: 17 czerwca 2019 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane są 
w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. 
Jeden egzemplarz wniosku należy złożyć w Dziale Projektów Krajowych COP PW do 7 czerwca 2019 r. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN.  
   
 
 

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium17
https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus17
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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. EURAXESS - granty i stypendia kwiecień 2019 r. 
 
Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla doktorantów 
i pracowników naukowych (kwiecień 2019 r.). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu EURAXESS. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Nabór projektów do VI edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich!  
 
Do 15 kwietnia 2019 r. można zgłaszać swoje projekty do Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które 
odbędą się w dniach 10-12 maja br. Wydarzenie to jest elementem kampanii #EUinmyregion, mającej 
na celu pokazanie, jak wiele projektów w całej Unii Europejskiej zrealizowano dzięki funduszom 
europejskim, oraz wsparcie ich promocji. W tym roku akcji DOFE będą towarzyszyły obchody 15-lecia 
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.  
 Udział w DOFE to nie tylko okazja do zaprezentowania swojego projektu, ale także do 
nawiązania nowych kontaktów z potencjalnymi klientami i kontrahentami. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.dniotwarte.eu. 
 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2019-04-25 Enterprise Europe Network Jak pozyskać finansowanie 
zaawansowanych technologii w MŚP? 

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” 

2019-04-29 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Zamykanie projektów 
współfinansowanych ze środków 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
https://www.een.org.pl/component/parpevents/?view=details&id=90
https://www.een.org.pl/component/parpevents/?view=details&id=90
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.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ogloszonych-konkursow-szybkiej-sciezki-w-poddzialaniu-111-bada/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-zamykanie-projektow-wspolfinansowanych-z-srodkow-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-zamykanie-projektow-wspolfinansowanych-z-srodkow-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
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Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Województwa Mazowieckiego 
2014–2020 

2019-04-30 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Ochrona danych osobowych w kontekście 
uczestników projektu 
współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz rozliczanie 
projektów za pomocą SL2014 w ramach 
Regionalnego Programu Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020  

2019-05-07 Biuro ds. Doskonałości Naukowej 
Polskiej Akademii Nauk 

Wznieś wniosek ponad przeciętność – 
warsztaty na temat grantów ERC z Enspire 
Science 

2019-05-07 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Europejska Rada ds. Innowacji – EIC 
Roadshow! 

2019-05-10 
2019-05-12 

Ministerstwo Inwestycji i 
Rozwoju,  Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości  

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 

2019-05-15 
2019-05-16 

Narodowe Centrum Nauki Warsztaty i spotkania w ramach Dni 
Narodowego Centrum Nauki  

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-zamykanie-projektow-wspolfinansowanych-z-srodkow-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-zamykanie-projektow-wspolfinansowanych-z-srodkow-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-zamykanie-projektow-wspolfinansowanych-z-srodkow-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-zamykanie-projektow-wspolfinansowanych-z-srodkow-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-ochronie-danych-osobowych-w-kontekscie-uczestnikow-projektu-wspolfinansowanego-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-rozliczaniu-projektow-za-pomoca-sl2014-w-ramach-rpo-w/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-ochronie-danych-osobowych-w-kontekscie-uczestnikow-projektu-wspolfinansowanego-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-rozliczaniu-projektow-za-pomoca-sl2014-w-ramach-rpo-w/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-ochronie-danych-osobowych-w-kontekscie-uczestnikow-projektu-wspolfinansowanego-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-rozliczaniu-projektow-za-pomoca-sl2014-w-ramach-rpo-w/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-ochronie-danych-osobowych-w-kontekscie-uczestnikow-projektu-wspolfinansowanego-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-rozliczaniu-projektow-za-pomoca-sl2014-w-ramach-rpo-w/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-ochronie-danych-osobowych-w-kontekscie-uczestnikow-projektu-wspolfinansowanego-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-rozliczaniu-projektow-za-pomoca-sl2014-w-ramach-rpo-w/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-ochronie-danych-osobowych-w-kontekscie-uczestnikow-projektu-wspolfinansowanego-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-rozliczaniu-projektow-za-pomoca-sl2014-w-ramach-rpo-w/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-ochronie-danych-osobowych-w-kontekscie-uczestnikow-projektu-wspolfinansowanego-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-rozliczaniu-projektow-za-pomoca-sl2014-w-ramach-rpo-w/
https://www.kpk.gov.pl/?p=47821&znewsletter=10kwietnia2019
https://www.kpk.gov.pl/?p=47821&znewsletter=10kwietnia2019
https://www.kpk.gov.pl/?p=47821&znewsletter=10kwietnia2019
https://www.kpk.gov.pl/?event=europejska-rada-ds-innowacji-eic-roadshow&znewsletter=17kwietnia2019
https://www.kpk.gov.pl/?event=europejska-rada-ds-innowacji-eic-roadshow&znewsletter=17kwietnia2019
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/56150:dni-otwarte-funduszy-europejskich-2019
https://www.ncn.gov.pl/o-ncn/dni-ncn/2019/rejestracja
https://www.ncn.gov.pl/o-ncn/dni-ncn/2019/rejestracja

