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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Granty dla doświadczonych naukowców Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC 
Advanced Grants)  

2. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektu dla 
Działania 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów 
innowacyjnych przedsiębiorstw ", typ projektu 4: Szkolenia lub doradztwo wynikające 
z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji, Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 

3. Nabór w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.14 Konkurs 
POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19 Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form 
uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych 
Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE II) 

 
Komunikaty  

1. Harmonogram konkursów na rok 2019 (stan na 4.06.2019) 
2. EURAXESS - granty i stypendia czerwiec 2019 r. 
3. Nowa wersja Instrukcji użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla 
wnioskodawców/ beneficjentów 

4. Zmiany w dokumentacji konkursowej 2.3.1 POPC Cyfrowe udostępnienie informacji sektora 
publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki 

5. Nabór na ekspertów FNP – 16. runda 

 
Szkolenia 

1. Warsztaty COP PW w ramach szkolenia „Oferta międzynarodowych programów badawczych 
w ramach Horyzontu 2020” 

2. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Granty dla doświadczonych naukowców Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC Advanced 
Grants) 
 
Cel: Wsparcie realizacji twórczych i nowatorskich pomysłów badawczych we wszystkich dziedzinach 
nauki, szczególnie badań interdyscyplinarnych, pionierskich, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, 
przekraczających obecne granice wiedzy (frontier research) i prowadzących do ważnych odkryć 
i przełomowych wyników. 
Tematyka: Dowolna dyscyplina naukowa.  
Wnioskodawcy: Doświadczeni naukowcy z liczącym się dorobkiem ostatnich 10 lat. 
Dofinansowanie: do 2,5 mln EUR. W wypadkach przedstawionych w Programie Pracy można otrzymać 
dodatkowe 1 mln EUR. 
Okres trwania projektu: do 5 lat.  
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Termin składania wniosków: do 29 sierpnia 2019 r., godz. 17:00.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za 
pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Single Electronic Data Interchange 
Area (SEDIA).  
Do wniosku należy dołączyć skan Commitment of the host institution (wzór w dokumentacji 
konkursowej). W przypadku Politechniki Warszawskiej taki dokument podpisuje Prorektor ds. Nauki, 
natomiast uzyskaniem podpisu zajmuje się Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi 
Projektów. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA) 
i stronie European Research Council. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektu dla Działania 
2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych 
przedsiębiorstw ", typ projektu 4: Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad 
ds. Kompetencji, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
 
Cel: Wzrost liczby przedsiębiorstw objętych działaniami służącymi poprawie zarządzania, rozwojowi 
kapitału ludzkiego oraz wspierającymi procesy innowacyjne.  
Tematyka: We wniosku należy uwzględnić co najmniej poniższe działania:  

1. realizację projektów zwiększających zdolności adaptacyjne MMSP poprzez szkolenia 
i doradztwo dla przedsiębiorców wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. 
Kompetencji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze, 

2. szkoleniowe i doradcze, tj. wszelkie działania, które pozwalają na rozwój 
osób/przedsiębiorstw/instytucji w nich uczestniczących, tj. szkolenia, szkolenia zawodowe, e-
learning, studia podyplomowe, doradztwo, mentoring, coaching, egzamin, który pozwala 
nabyć konkretne kwalifikacje.  

Wnioskodawcy: 
• podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału 

adaptacyjnego przedsiębiorców, 
• podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, 
• reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców, 
• organizacje pracodawców, 
• organizacje samorządu gospodarczego, 
• organizacje związkowe, 
• przedsiębiorcy. 

 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2019-adg;freeTextSearchKeyword=erc;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2019-adg;freeTextSearchKeyword=erc;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2019-adg;freeTextSearchKeyword=erc;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://erc.europa.eu/node/1345
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Dofinansowanie:  

Lp. Projekt dotyczący 
sektora 

Maksymalna wartość 
projektu w II rundzie*  

Maksymalna wartość 
dofinansowania projektu 

w II rundzie 

1 IT   6 650 000 zł   5 985 000 zł 

2 opieka zdrowotna   7 480 000 zł   6 732 000 zł 

3 przemysł mody i 
innowacyjnych tekstyliów 

  6 650 000 zł   5 985 000 zł 

4 turystyczny   4 531 200 zł   4 078 080 zł 

RAZEM: 25 311 200 zł 22 780 080 zł 
*Na maksymalną wartość projektu składają się: maksymalna wartość dofinansowania i wkład własny 

beneficjenta, który zapewniany będzie obowiązkowo przez przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie. 

 
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wartości wydatków 
kwalifikowalnych projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego 
w wysokości co najmniej 10% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. 
Okres trwania projektu: nie dłużej niż do września 2023 r. 
Termin składania wniosków: od 17 czerwca 2019 r. do 1 lipca 2019 r.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w formie 
elektronicznej za pośrednictwem systemu SOWA. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PARP.  
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Nabór w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.14 Konkurs 
POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19 Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się 
przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy 
i Edukacji (LOWE II) 
 
Cel: Wybranie do dofinansowania 5 projektów, których przedmiotem będzie przygotowanie 
i uruchomienie Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE) zgodnie z modelem funkcjonowania 
LOWE stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu.  
W ramach konkursu zostanie przygotowanych i uruchomionych 100 LOWE. Projekty realizowane będą 
w formule grantowej. Beneficjent (grantodawca) udziela grantodbiorcy grantów służących 
przygotowaniu i uruchomieniu LOWE zgodnie z modelem funkcjonowania LOWE stanowiącym 
załącznik do regulaminu konkursu. Jeden grant to jeden przygotowany i uruchomiony LOWE. 
Tematyka: Przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji we 
współpracy z organem prowadzącym i społecznością lokalną, tj. do prowadzenia działań na rzecz 
aktywności edukacyjnej osób dorosłych w zakresie rozwijania potrzebnych na rynku pracy 
kompetencji kluczowych, oraz rozwój metod i narzędzi pracy nauczycieli tych szkół z osobami 
dorosłymi, w szczególności na terenach wiejskich i w małych miastach, a także na terenach 
defaworyzowanych.  

https://www.sowa.efs.gov.pl/
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-oferta-dla-operatorow
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Działania realizowane w projekcie muszą prowadzić do osiągnięcia modelu uczelni dostępnej, 
właściwego dla danej uczelni ze względu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.  
Wnioskodawcy: (grantodawcy) - organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118), szkoła wyższa, instytut 
badawczy, stowarzyszenie lub związek jednostek samorządu terytorialnego. Beneficjent 
(grantodawca) musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu projektów aktywizujących społeczności 
lokalne oraz promowaniu edukacji dorosłych.  
W konkursie, zgodnie z kryterium dostępu nr 2, konieczna jest realizacja projektu partnerskiego, 
o którym mowa w art. 33 ustawy wdrożeniowej, z co najmniej jednym organem prowadzącym, który 
prowadzi szkołę lub placówkę, w której funkcjonuje Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (utworzony 
w ramach pierwszego konkursu dotyczącego utworzenia LOWE ogłoszonego przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej). 
Dofinansowanie: Planowana alokacja na konkurs wynosi: 31 mln zł.  
Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie 100% (ze środków UE 
i środków budżetu państwa). 
Maksymalna wartość projektu to 6,2 mln zł. 
Do dofinansowania wybranych zostanie 5 najwyżej ocenionych projektów. 
Okres trwania projektu: do 24 m-cy.  
Termin składania wniosków: od 17 czerwca 2019 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych 
na dofinansowanie 5 najwyżej ocenionych projektów.  
Pierwsza runda naboru: od 17 czerwca 2019 r., godz. 9:00 do 2 lipca 2019 r., godz. 12:00.  
Terminy ewentualnych kolejnych rund będą ogłaszane w zmienionym Regulaminie konkursu. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu 
informatycznego SOWA. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są w Serwisie PO WER.  
 
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. Harmonogram konkursów na rok 2019 (stan na 4.06.2019) 
 
Na stronie internetowej COP PW, w zakładce Szkolenia/Materiały, a także w witrynie SharePoint 
Centrum zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2019 r. 

Harmonogram został przygotowany przez pracowników COP PW i zawiera informacje 
o możliwościach finansowania projektów w ramach funduszy strukturalnych, międzynarodowych 
i krajowych. Konkursy są posortowane według daty zakończenia naboru, a następnie według instytucji 
ogłaszającej konkurs. Niektóre z naborów są dopiero planowane i nie podano ich szczegółów. 
Harmonogram jest aktualizowany raz w miesiącu. 
 Harmonogram na stronie internetowej jest dostępny jedynie z komputerów w sieci PW. 
Dostęp do niego można mieć także z każdego komputera poprzez witrynę SharePoint, którą COP PW 
przygotowało specjalnie dla pracowników PW. Zawiera ona przede wszystkim informacje i dokumenty 
niedostępne w publicznych źródłach, np. na stronie internetowej ww.cop.pw.edu.pl, a ułatwiające 

https://www.sowa.efs.gov.pl/
https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-nr-powr-02-14-00-ip-02-00-001-19-zwiekszenie-dostepu-osob-doroslych-do-roznych-form-uczenia-sie-przez-cale-zycie-poprzez-przygotowanie-szkol-do-pelnienia-roli-lokalnych-osrodkow/
https://docs.pw.edu.pl/cop/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx
https://www.cop.pw.edu.pl/Szkolenia-Materialy/Harmonogram-konkursow
https://docs.pw.edu.pl/cop/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx
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przygotowanie i składanie wniosków w konkursach na projekty badawcze oraz realizację projektów 
na uczelni. Znajdą w niej Państwo, m.in. pisma z instytucji ogłaszających konkursy rozstrzygające 
wątpliwe kwestie związane na przykład z wynagrodzeniami czy VAT-em, najważniejsze ustalenia 
dotyczące programów PO WER, PO IR, NCN lub korespondencję z MJWPU dotyczącą działania 1.2 RPO, 
wzory umów konsorcjum przygotowane przez COP. Informacje i dokumenty przeznaczone są do 
użytku wewnętrznego.  
 Dostęp do witryny mają wszyscy pracownicy PW, którzy korzystają z domeny @pw.edu.pl. Przy 
logowaniu należy wpisać dane takie jak do służbowego komputera (adres mailowy @pw.edu.pl i hasło 
do komputera). 
 O wszystkich aktualizacjach witryny będziemy informować Państwa na bieżąco. 
 
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. EURAXESS - granty i stypendia czerwiec 2019 r. 
 
Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla doktorantów 
i pracowników naukowych (czerwiec 2019 r.). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu EURAXESS. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Nowa wersja Instrukcji użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów 
 
Instytucja Zarządzająca PO WER udostępniła nową wersję Instrukcji użytkownika Systemu Obsługi 
Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów.  
Nowa wersja obowiązuje od 28 maja 2019 r. i jest ona dostępna na stronie systemu SOWA. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. Zmiany w dokumentacji konkursowej 2.3.1 POPC Cyfrowe udostępnienie informacji sektora 
publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki 
 
Na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa pojawiła się informacja o zmianach w dokumentacji 
konkursowej do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe 
udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
https://www.sowa.efs.gov.pl/Pomoc
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projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020, ogłoszonego w dniu 4 kwietnia 2019 r.  
 Mając na uwadze, potrzebę doprecyzowania zapisów dokumentacji konkursowej 
opublikowanej na stronie internetowej www.cppc.gov.pl dla ww. naboru, dokonano 
uszczegółowienia zapisów następujących dokumentów:  

1. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie:  

 W punkcie 5 „Partnerzy” dodano zapis w zakresie składania wniosków o płatność 
w projektach partnerskich (str. 22 Instrukcji);  

2. Wzór umowy o dofinansowanie oraz porozumienia o dofinansowanie:  

 Zaktualizowano dzienniki ustaw,  

 Zaktualizowano definicję „Personelu projektu” (PoD §1 pkt. 15), 

 Usunięto zapis „Zawarta w Warszawie w dniu…..r.”, 

 Zmieniono treść §23 (PoD) oraz §25 (UoD), 

 Zmieniono treść załącznika „Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania” 
(PoD załącznik nr 13, UoD załącznik nr 14). 

Zmiany obowiązują od 24 maja 2019 r. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie CPPC.  
 
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 
__________________________________________________________________________________ 
 
5. Nabór na ekspertów FNP – 16. runda 
 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła kolejną rundę naboru kandydatów na ekspertów, którzy będą 
wspierać ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach Działania 4.4 Zwiększenie potencjału 
kadrowego sektora B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, w którym FNP pełni 
funkcję instytucji wdrażającej. 
 Eksperci powinni reprezentować środowisko naukowe lub gospodarcze oraz posiadać wiedzę, 
kompetencje i doświadczenie, a także wymagane uprawnienia w wybranej przez siebie dziedzinie 
objętej PO IR. Aby złożyć wniosek o umieszczenie w bazie kandydatów, należy: 

1. zarejestrować się w systemie elektronicznym udostępnionym przez FNP na stronie 
https://wnioski.fnp.org.pl, 

2. wypełnić elektronicznie formularz wniosku o umieszczenie w wykazie – program „FNP EXPERT 
DATABASE”, 

3. załączyć do elektronicznego formularza wniosku oświadczenie kandydata na eksperta. 
Nabór kandydatów na ekspertów ma charakter ciągły. Obecna 16. runda potrwa do 24 czerwca 

2019 r., godz. 16:00.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie FNP. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
dr Anita Uchańska 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 27, email: anita.uchanska@pw.edu.pl 

https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-3-cyfrowa-dostepnosc-i-uzytecznosc-informacji-sektora-publicznego/nabor-wnioskow-2-3-1-nauka-11-nabor/dokumenty-do-pobrania
https://wnioski.fnp.org.pl/
https://www.fnp.org.pl/nabor-ekspertek-i-ekspertow-fnp-runda-szesnasta/
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Szkolenia 

 
1. Warsztaty COP PW w ramach szkolenia „Oferta międzynarodowych programów badawczych 
w ramach Horyzontu 2020” 
 
Temat warsztatów: Oferta międzynarodowych programów badawczych w ramach Horyzontu 2020 
Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów PW 
 
Termin: 6 czerwca 2019 r., godz. 8:30–13:00 
Miejsce: sala 4.07, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4 
 
Agenda:  

1. Wprowadzenie do programu Horyzont 2020: 

 struktura programu, rodzaje projektów, 

 Politechnika Warszawska w H2020, 

 Funding and Tenders Opportunities – portal dla wnioskodawców 
2. Wyszukiwanie konkursów, parterów do projektu, składanie wniosków: 

 budowanie konsorcjum, 

 przygotowanie wniosku, 

 recenzje wniosków Politechniki Warszawskiej – uwagi ekspertów 
3. Rodzaje wsparcia z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
4. Jak zostać ekspertem Komisji Europejskiej? 

 
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 

2019-06-18 Regionalny Punkt 
Kontaktowy PB UE 
Centrum 

Warsztaty ERA Chairs 2019  

2019-06-19 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych 
UE 

TWINNING dla początkujących. 
Wymagania konkursu i zasady 
przygotowania wniosku projektowego  

 
 

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-Oferta-miedzynarodowych-programow-badawczych-w-ramach-Horyzontu-2020
https://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-era-chairs-2019
https://www.kpk.gov.pl/?event=szkolenie-twinning-dla-poczatkujacych-wymagania-konkursu-i-zasady-przygotowania-wniosku-projektowego&znewsletter=8maja2019
https://www.kpk.gov.pl/?event=szkolenie-twinning-dla-poczatkujacych-wymagania-konkursu-i-zasady-przygotowania-wniosku-projektowego&znewsletter=8maja2019
https://www.kpk.gov.pl/?event=szkolenie-twinning-dla-poczatkujacych-wymagania-konkursu-i-zasady-przygotowania-wniosku-projektowego&znewsletter=8maja2019

