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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. NCBR ogłosiło konkurs nr 10/2019 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań 
naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa 

2. Nabór wniosków PO PC 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” 
3. Nabór wniosków PO PC 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze 

źródeł administracyjnych i zasobów nauki” 
 
Komunikaty  

1. Nowe wzory dokumentów dla projektów z funduszy strukturalnych oraz pismo z MJWPU 
ws. wysokości kwalifikowalnych dodatków do wynagrodzenia w projektach RPO WM 
dostępne w witrynie SharePoint 

 
Szkolenia 

1. Warsztaty COP PW w ramach szkolenia „Granty ERC: jak odnieść sukces?” 
2. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. NCBR ogłosiło konkurs nr 10/2019 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań 
naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa 
 
Cel: Pozyskanie przełomowych, innowacyjnych rozwiązań na potrzeby bezpieczeństwa i obronności 
państwa w obszarach technologicznych wskazanych w dokumentacji konkursowej. 
Tematyka: Zgodna z wykazem tematów dostępnym na stronie NCBR. 
Wnioskodawcy: Konsorcjum naukowe, centrum naukowo-przemysłowe, przedsiębiorca. 
Dofinansowanie: Maksymalna wysokość dofinansowania nie została określona. Projekty mogą być 
finansowane do 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Wkład własny wnioskodawcy i planowane 
koszty realizacji projektu są jednak jednym z kryteriów oceny merytorycznej wniosków. Budżet 
powinien być przygotowany zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów. 
Okres trwania projektu: 20-48 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 22 lipca 2019 r., godz. 16:00.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć 
w formie elektronicznej w systemie OSF. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-i-projekty-obronnosc-bezpieczenstwo/wykaz-tematow-82016/
http://osf.opi.org.pl/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-i-projekty-obronnosc-bezpieczenstwo/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/ogloszenie-konkursu-nr-102019-runda-1-na-wykonanie-projektow-w-zakresie-badan-naukowych-i-prac-roz/


  

 

2 

 2019-06-18 
 
 

2. Nabór wniosków PO PC 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” 
 
Cel: e-aktywizacja osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych, rozwój 
ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych, 
pobudzanie kreatywności oraz promowanie interdyscyplinarnej współpracy. 
Tematyka: Wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych 
instytucji kultury. 
Wnioskodawcy:  

1. organizacje pozarządowe, 
2. partnerstwa organizacji pozarządowych z JST, 
3. instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, 
4. instytucje publiczne z obszaru nauki, 
5. instytucje publiczne z obszaru edukacji, 
6. instytucje publiczne z obszaru kultury, 
7. szkoły wyższe, 
8. partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami. 

Dofinansowanie: Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu. 
W konkursie minimalna wartości projektu wynosi 450 tys. zł, a maksymalna kwota nie może być 
wyższa niż 1,36 mln zł. 
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 100 mln zł. 
Termin składania wniosków: od 30 czerwca 2019 r. do 31 lipca 2019 r.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: W związku z poniższymi warunkami, zawężającymi możliwości 
aplikowania, oraz by jednostki nie wykluczyły się wzajemnie, zainteresowanych prosimy 
o wcześniejsze zgłoszenie się do Działu Funduszy Strukturalnych COP PW: 

 Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący zasięgiem wyłącznie 
obszar gmin wiejskich, miejskich, miejsko-wiejskich położonych w danym obszarze NUTS-3, 
objętym wnioskiem o dofinansowanie.  

 Wnioskodawca może złożyć w konkursie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie pod 
warunkiem, że każdy z nich zostanie złożony na inny obszar NUTS-3, z zastrzeżeniem ust. 8 
poniżej. 

 W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie na ten sam obszar NUTS-
3 rozpatrywany będzie wyłącznie wniosek o najwcześniejszej dacie wpływu do IOK.  

 Na obszarze danego NUTS-3 będzie realizowany wyłącznie jeden projekt biorący udział w 
konkursie, spełniający formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów, który uzyskał 
największą liczbę punktów w ramach kryteriów punktowanych spośród wszystkich 
wnioskodawców wnioskujących o dofinansowanie na realizację projektu w danym NUTS-3. 

 Wnioskodawca nie może występować w roli Partnera w innym złożonym wniosku w ramach 
działania 3.2 POPC w danym NUTS-3. 

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej, podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach 
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2019 r. poz. 162 ze zm.), za pośrednictwem aplikacji 
internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl. 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu formularza elektronicznego, 
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.  Elektroniczny formularz wniosku 
o dofinansowanie jest dostępny pod adresem: http://generator.cppc.gov.pl/. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PO PC.  
 
 

https://popc03.cppc.gov.pl/
http://generator.cppc.gov.pl/
https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-iii-os/dzialanie-3-2/nabor-wnioskow-popc-3-2-piaty-konkurs
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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. Nabór wniosków PO PC 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł 
administracyjnych i zasobów nauki” 
 
Cel: Udostępnienie do ponownego wykorzystania zasobów informacyjnych będących w posiadaniu 
administracji publicznej. 
Tematyka: Zasoby informacyjne będące w posiadaniu administracji publicznej.  
Wnioskodawcy: Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: 

 centralne jednostki administracji rządowej/organy administracji rządowej, 

 jednostki podległe lub nadzorowane przez centralne jednostki administracji rządowej 
(z wyłączeniem jednostek administracji niezespolonej), 

 jednostki naukowe, 

 uczelnie, 

 urzędy wojewódzkie, o ile występują w partnerstwie z podmiotami, wśród których są inne 
urzędy wojewódzkie. 

Partnerstwo/Podwykonawstwo: Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować: 

 podmioty wskazane powyżej jako wnioskodawcy, 

 urzędy wojewódzkie, 

 jednostki administracji niezespolonej, o ile wnioskodawcą jest pełniący zwierzchnictwo 
odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej, 

 przedsiębiorstwa, 

 organizacje pozarządowe. 
Dofinansowanie: Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu.  
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 4 mln euro, a maksymalna 50 mln euro. 
Planowana alokacja na konkurs wynosi 60 mln zł, w podziale na rundy:  

1. 50 mln zł,  
2. 10 mln zł. 

Okres trwania projektu: do 36 m-cy. 
Termin składania wniosków: Nabór wniosków jest prowadzony w dwóch rundach:  

1. od 30 maja do 5 lipca2019 r.,  
2. od 6 lipca do 6 września 2019 r.  

Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioskodawca musi uzyskać pozytywną opinię wydaną przez 
Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji: 

• Komitet wydaje opinię o projekcie informatycznym w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia 
złożenia wniosku o zaopiniowanie projektu informatycznego w rozumieniu § 8 ust. 1 wyżej 
wymienionego Zarządzenia. W związku z tym w harmonogramie prac nad projektem należy 
uwzględnić czas niezbędny na uzyskanie pozytywnej opinii KRMC. Opis założeń projektu 
informatycznego, do którego wydano pozytywną opinię KRMC do ostatniego dnia trwania 
rundy jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. Projekt nieposiadający 
opinii KRMC nie zostanie przekazany do oceny formalnej i merytorycznej. 

• Schemat procesu opiniowania projektu informatycznego w ramach KRMC wraz ze wzorami 
opisu założeń projektu informatycznego i prezentacji projektu na posiedzeniu Komitetu oraz 
inne niezbędne informacje znajdują się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/krmc/o-krmc1  

https://www.gov.pl/web/krmc/o-krmc1
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Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu aplikacji generatora wniosków 
o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej pod adresem: http://generator.cppc.gov.pl/ 
oraz instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie stanowiącej załącznik nr 3 do regulaminu.  

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach 
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162), za pośrednictwem aplikacji 
internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc020301.cppc.gov.pl/  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PO PC.  
 
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 
 
 

Komunikaty 

 
1. Nowe wzory dokumentów PW dla projektów z funduszy strukturalnych oraz pismo z MJWPU ws. 
wysokości kwalifikowalnych dodatków do wynagrodzenia w projektach RPO WM dostępne 
w witrynie SharePoint 
 
W witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono nowe wzory dokumentów PW 
dla projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE: 

 Propozycja projektu,  

 Powołanie kierownika projektu,  

 Oświadczenie o posiadaniu i zarezerwowaniu środków na pokrycie wkładu 
własnego/wydatków niekwalifikowanych. 

Zmiany w tych dokumentach wynikają z publikacji uaktualnionych zarządzeń Rektora Politechniki 
Warszawskiej nr: 

 26/2019 z dnia 21 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 17/2016 Rektora PW w sprawie 
zasad składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z użyciem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych, 

 24 /2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji, ewidencji księgowej 
i rozliczeń finansowych projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii 
Europejskiej, 

 23/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ogólnych zasad realizacji w Politechnice 
Warszawskiej projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, 

 14/2019 z dnia 25 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 39/2011 Rektora PW w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i struktury archiwizowania dokumentów w projektach 
współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej przygotowywanych 
i realizowanych w Politechnice Warszawskiej. 

W witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono również odpowiedź MJWPU 
na zapytanie COP PW w sprawie możliwości kwalifikowania dodatków do wynagrodzeń w wysokości 
do 80% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 

Witryna SharePoint została przygotowana przez COP PW specjalnie dla pracowników PW. 
Zawiera ona informacje i dokumenty niedostępne w publicznych źródłach, np. na stronie internetowej 
ww.cop.pw.edu.pl, a ułatwiające przygotowanie i składanie wniosków w konkursach na projekty 

http://generator.cppc.gov.pl/
https://popc020301.cppc.gov.pl/
https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-3-cyfrowa-dostepnosc-i-uzytecznosc-informacji-sektora-publicznego/nabor-wnioskow-popc-2-3-1-administracja-12-nabor
https://docs.pw.edu.pl/cop/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx?RootFolder=%2Fcop%2FWzory%20dokumentw%20PW%2FDzia%C5%82%20Funduszy%20Strukturalnych&FolderCTID=0x012000FF1FAC676D414640A9BEFE577E60F80B&View=%7B5BE36D93%2DCCB7%2D4253%2D82D8%2D04439409F91C%7D
https://www.cop.pw.edu.pl/Fundusze-strukturalne/Regulacje/Regulacje-wewnetrzne
https://www.cop.pw.edu.pl/Fundusze-strukturalne/Regulacje/Regulacje-wewnetrzne
https://www.cop.pw.edu.pl/Fundusze-strukturalne/Regulacje/Regulacje-wewnetrzne
https://www.cop.pw.edu.pl/Fundusze-strukturalne/Regulacje/Regulacje-wewnetrzne
https://docs.pw.edu.pl/cop/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx?RootFolder=%2Fcop%2FWzory%20dokumentw%20PW%2FDzia%C5%82%20Funduszy%20Strukturalnych%2FRPO&FolderCTID=0x012000FF1FAC676D414640A9BEFE577E60F80B&View=%7B5BE36D93%2DCCB7%2D4253%2D82D8%2D04439409F91C%7D
https://docs.pw.edu.pl/cop/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx
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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 
 
 

Szkolenia 

 
1. Warsztaty COP PW w ramach szkolenia „Granty ERC: jak odnieść sukces?” 
 
Temat warsztatów: Granty ERC - jak odnieść sukces? 
Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów PW 
Termin: 27 czerwca 2019 r., godz. 9:00–13:00 
Miejsce: sala 4.07, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4 
 
Agenda:  

1. Struktura European Research Council (ERC) 
2. Ogólne informacje o konkursach: 

 rodzaje grantów,  

 terminy, 

 finansowanie 
3. Przygotowanie wniosku: 

 dokumentacja konkursowa,  

 wyszukiwanie konkursów, 

 elementy wniosku,  

 budżet 
4. Ocena wniosku:  

 panele oceniające,  

 kryteria oceny,  

 rozmowa kwalifikacyjna 
5. Analiza recenzji wniosków 
6. Granty ERC w liczbach 
7. Pomoc w przygotowaniu wniosku: 

 dofinansowanie projektów/wniosków,  

 wsparcie dla wnioskodawców 
 
Zgłoszenie: formularz rejestracyjny dostępny na stronie COP PW. 

https://www.cop.pw.edu.pl/Projekt-NERW-PW/Rekrutacja-na-szkolenia/COP-PW-zaprasza-na-warsztaty-w-ramach-szkolenia-Granty-ERC-jak-odniesc-sukces
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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 

2019-06-14 
2019-06-26 

Innovative Medicines Initiative 
(Inicjatywa Leków Innowacyjnych) 

Webinaria IMI2 dla konkursów 18. i 19.  

2019-06-19 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

TWINNING dla początkujących. Wymagania 
konkursu i zasady przygotowania wniosku 
projektowego 

2019-06-24 Biuro ds. Doskonałości Naukowej 
PAN 

Wniosek ERC krok po kroku  

2019-06-25 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Przygotowujesz wniosek MSCA COFUND? 
Dowiedz się, jak to zrobić z sukcesem  

2019-06-26 Biuro ds. Doskonałości Naukowej 
PAN 

ERC Ideas dla przedstawicieli nauk o życiu  

 
 

email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 

http://www.kpk.gov.pl/?p=48511
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
https://instytucja.pan.pl/index.php/aktualnosci-doskonalosc-naukowa/5240-rusza-rejestracja-na-czerwcowe-warsztaty-erc-krok-po-kroku-biura-ds-doskonalosci-naukowej-pan
http://www.kpk.gov.pl/?event=przygotowujesz-wniosek-msca-cofund-dowiedz-sie-jak-to-zrobic-z-sukcesem
http://www.kpk.gov.pl/?event=przygotowujesz-wniosek-msca-cofund-dowiedz-sie-jak-to-zrobic-z-sukcesem
https://instytucja.pan.pl/index.php/aktualnosci-doskonalosc-naukowa/5244-nowa-koncepcja-warsztatow-dla-ubiegajacych-sie-o-grant-erc-erc-ideas-dla-przedstawicieli-nauk-o-zyciu

