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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Conservation, Protection And Use – konkurs na dofinansowanie międzynarodowych 
projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad konserwacją, ochroną i użytkowaniem 

2. Nabór w Programie Edukacja realizowanym ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

 
Komunikaty  

1. Komunikat PW nt. wynagrodzeń w konkursach PO IR oraz interpretacje KE nt. nowych reguł 
wynagradzania w programie Horyzont 2020 dostępne w witrynie SharePoint COP PW 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Conservation, Protection and Use – konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów 
badawczych w zakresie rozwoju badań nad konserwacją, ochroną i użytkowaniem 
 
Cel: Wsparcie ponadnarodowych, interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych, 
których przedmiot badań będzie koncentrował się na konserwacji, ochronie i użytkowaniu dziedzictwa 
kulturowego. 
Tematyka: Konserwacja, ochrona i użytkowanie dziedzictwa kulturowego: 

1. Analiza i prezentowanie zmian (Analysing and modelling change),  
2. Zrównoważona ochrona i wzmocnienie wartości (Sustainable protection and enhancement of 

values),  
3. Zarządzanie zagrożonym dziedzictwem kulturowym (Management of cultural heritage at risk),  
4. Wielopłaszczyznowa ochrona (Layered conservation). 

Wnioskodawcy: Międzynarodowe konsorcjum 3-5 zespołów badawczych z 3-5 różnych krajów 
uczestniczących w programie, tj. Białoruś, Cypr, Francja, Hiszpania, Holandia, Łotwa, Norwegia, Polska, 
Portugalia, Republika Czeska, Wielka Brytania, Włochy.  

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać się mogą następujące podmioty prawa 
polskiego, które występują jako partnerzy w międzynarodowych konsorcjach badawczych:  

a. państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest 
organizatorem, 

b. samorządowe instytucje kultury, 
c. archiwa państwowe, 
d. publiczne uczelnie artystyczne, 
e. organizacje pozarządowe.  

Podmioty te w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami 
wyższymi, instytutami badawczymi oraz instytutami naukowymi i pomocniczymi jednostkami 
naukowymi Polskiej Akademii Nauk. 
Dofinansowanie: Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 100 tys. euro = 429 740 zł. 
Okres trwania projektu: do 36 m-cy.  
Termin składania wniosków: do 3 września 2019 r., godz. 14:00.  
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Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek międzynarodowy składany jest przez lidera 
konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego w języku angielskim za 
pośrednictwem platformy internetowej: https://www.jpich-conservation.eu/.  

Polski wnioskodawca (zespoły badawcze będące partnerem międzynarodowego konsorcjum 
badawczego) składa do Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) wniosek 
krajowy o dofinansowanie projektu. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawiera umowy 
finansowe z beneficjentami programu na wniosek NIMOZ po ogłoszeniu wyników konkursu. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony 
Zbiorów (NIMOZ) i portalu JPICH Conservation, Protection and Use. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Edyta Struzik  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 89, email: edyta.struzik@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Nabór w Programie Edukacja realizowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego 
 
Cel: Zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami – 
Darczyńcami, tj. Islandią, Liechtensteinem i Norwegią. 
Tematyka: Rozwój kadr pracujących w obszarze edukacji oraz wzmocnienie jakości i dostępu do 
wiedzy w Polsce. Nabór w ramach czterech komponentów: 
I. Profesjonalny rozwój kadry: 

a. wizyty studyjne dla kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej,  
b. intensywne szkolenia mające na celu doskonalenie kadry pracującej w obszarze edukacji 

formalnej i pozaformalnej, prowadzone w Polsce przez trenerów/ekspertów z Państw-
Darczyńców.  

II. Mobilność w szkolnictwie wyższym:  
a. dla studentów – mobilności i praktyki,  
b. dla pracowników uczelni – prowadzenie zajęć dydaktycznych w krajach przyjmujących, udział 

w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach; wizyty typu „job shadowing”.  
III. Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia 
zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego:  

a. opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia 
zawodowego/kształcenia ustawicznego, w tym programów nauczania, metod nauczania bądź 
nowych narzędzi,  

b. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami 
z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, warsztaty edukacyjne, intensywne szkolenia 
dla osób uczących się oraz nauczycieli/ trenerów), 

c. opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju szkolnictwa 
zawodowego/branżowego i kształcenia ustawicznego.  

IV. Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na 
wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia 
ustawicznego), poprzez:   

https://www.jpich-conservation.eu/
https://nimoz.pl/dzialalnosc/wsparcie-finansowe/jhep2/conservation-protection-and-use
https://nimoz.pl/dzialalnosc/wsparcie-finansowe/jhep2/conservation-protection-and-use
https://www.jpich-conservation.eu/
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a. opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia na różnych poziomach edukacji 
(z wyłączeniem VET), w tym programów nauczania,  

b. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami 
z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, warsztaty edukacyjne, intensywne szkolenia 
dla osób uczących się oraz nauczycieli, trenerów, wydarzenia kulturalne związane z edukacją),  

c. opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii w zakresie edukacji 
i szkoleń w zakresie uwzględnienia edukacji w rozwoju regionu. 

Wnioskodawcy: Polskie podmioty prawa, działające w sektorze edukacji formalnej lub pozaformalnej 
(rodzaj podmiotu jest uzależniony od danego komponentu). 
Partnerstwo/podwykonawstwo: Projekty realizowane w ramach komponentu mogą być realizowane 
w partnerstwie zgodnie z katalogiem kwalifikowalnych partnerów. Partnerstwo powinno składać się 
z co najmniej 2 podmiotów. Wnioskodawca składa wniosek w imieniu wszystkich partnerów 
zaangażowanych w projekt.   

W przypadku Wizyt Studyjnych obowiązkowe jest posiadanie Instytucji Przyjmującej zgodnie 
z poniższym katalogiem: Podmioty prawne ustanowione w Państwach-Darczyńcach, Instytucje VET 
w Szwajcarii, w ramach specjalnej umowy o współpracy z Liechtensteinem. 
Dofinansowanie: Całkowita dostępna wysokość środków w ramach tego naboru wynosi 7 201 257 euro. 

Komponent I: 411 370 euro,  
Komponent II: 1 371 178 euro, 
Komponent III: 2 914 000 euro, 
Komponent IV: 2 504 709 euro. 

Maksymalna wartość grantu na realizowane działania to 250 tys. euro (w zależności od komponentu). 
Dofinansowanie projektów otrzymane w ramach Programu pokrywa do 100% całkowitego, 
kwalifikowalnego kosztu projektu. Dofinansowanie przyznawane jest w euro. 
Okres trwania projektu: do 24 m-cy (w zależności od komponentu). 
Termin składania wniosków: do 15 września 2019 r.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski w języku polskim i angielskim należy składać wyłącznie 
za pośrednictwem systemu online FRSE - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Operatora Programu. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie EOG.  
 
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 
 
dr Anita Uchańska 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 27, email: anita.uchanska@pw.edu.pl 
 
 

Komunikaty 

 
1. Komunikat PW nt. wynagrodzeń w konkursach PO IR oraz interpretacje KE nt. nowych reguł 

wynagradzania w programie Horyzont 2020 dostępne w witrynie SharePoint COP PW 

W witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono komunikat PW nt. 
wynagradzania kierowników w projektach PO IR w związku z nowymi zasadami rozliczania kosztów 
kadry zarządzającej w projekcie zawartymi w „Przewodniku kwalifikowalności kosztów w ramach 

https://online.frse.org.pl/
http://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/pierwszy-nabor-wnioskow-w-programie-edukacja-juz-otwarty/
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%2FPO%20IR&FolderCTID=0x012000FF1FAC676D414640A9BEFE577E60F80B&View=%7B5BE36D93%2DCCB7%2D4253%2D82D8%2D04439409F91C%7D
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Działań 1.1 (z wyłączeniem konkursu Seal of Excellence), 1.2 oraz Poddziałań 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4 PO IR". 
Osoby zainteresowane tymi konkursami prosimy o zapoznanie się z tą informacją. 

W witrynie opublikowano również interpretacje KE dotyczące nowych reguł wynagradzania 
w konkursach programu Horyzont 2020.  

Witryna SharePoint została przygotowana przez COP PW specjalnie dla pracowników PW. 
Zawiera ona informacje i dokumenty niedostępne w publicznych źródłach, np. na stronie internetowej 
www.cop.pw.edu.pl, a które ułatwiają przygotowanie i składanie wniosków w konkursach na projekty 
badawcze oraz realizację projektów na uczelni. Znajdą w niej Państwo, m.in. korespondencję 
z instytucjami ogłaszającymi konkursy, pisma rozstrzygające wątpliwe kwestie dotyczące na przykład 
wynagrodzeń czy VAT-u, najważniejsze ustalenia dotyczące projektów finansowanych z funduszy 
strukturalnych, NCN, NCBR, Horyzontu 2020, 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. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2019-07-11 
Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa 

Szkolenie dla wnioskodawców 
konkursu GOK Działania 3.2 
„Innowacyjne rozwiązania na rzecz 
aktywizacji cyfrowej” 

2019-07-18 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Prawa i obowiązki Beneficjentów – 
analiza umowy o dofinansowanie 
projektu współfinansowanego z EFS 
w ramach RPO WM 2014-2020 oraz 
zamówienia publiczne realizowane 
zgodnie z zasadą konkurencyjności, 
w tym zmiany w zasadach 
kwalifikowalności wydatków  

2019-07-19 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Zasady konstruowania budżetu 
projektu w ramach EFS RPO WM 
2014-2020 

2019-10-08 
Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Dzień z Horyzontem 2020 

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%20Projekt%C3%B3w%20Mi%C4%99dzynarodowych%2FHoryzont%202020%2FWynagrodzenia%20%2D%20nowe%20regu%C5%82y%20%2D%20interpretacje%20KE&FolderCTID=0x012000FF1FAC676
https://docs.pw.edu.pl/cop/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx
http://www.cop.pw.edu.pl/
https://cppc.gov.pl/aktualnosci/1506-szkolenie
https://cppc.gov.pl/aktualnosci/1506-szkolenie
https://cppc.gov.pl/aktualnosci/1506-szkolenie
https://cppc.gov.pl/aktualnosci/1506-szkolenie
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/prawa-i-obowiazki-beneficjentow-analiza-umowy-o-dofinansowanie-projektu-wspolfinansowanego-z-efs-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-oraz-zamowienia-publiczne-realizowane-zgodnie-z-zasada-konkurencyjnosci-w/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/prawa-i-obowiazki-beneficjentow-analiza-umowy-o-dofinansowanie-projektu-wspolfinansowanego-z-efs-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-oraz-zamowienia-publiczne-realizowane-zgodnie-z-zasada-konkurencyjnosci-w/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/prawa-i-obowiazki-beneficjentow-analiza-umowy-o-dofinansowanie-projektu-wspolfinansowanego-z-efs-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-oraz-zamowienia-publiczne-realizowane-zgodnie-z-zasada-konkurencyjnosci-w/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/prawa-i-obowiazki-beneficjentow-analiza-umowy-o-dofinansowanie-projektu-wspolfinansowanego-z-efs-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-oraz-zamowienia-publiczne-realizowane-zgodnie-z-zasada-konkurencyjnosci-w/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/prawa-i-obowiazki-beneficjentow-analiza-umowy-o-dofinansowanie-projektu-wspolfinansowanego-z-efs-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-oraz-zamowienia-publiczne-realizowane-zgodnie-z-zasada-konkurencyjnosci-w/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/prawa-i-obowiazki-beneficjentow-analiza-umowy-o-dofinansowanie-projektu-wspolfinansowanego-z-efs-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-oraz-zamowienia-publiczne-realizowane-zgodnie-z-zasada-konkurencyjnosci-w/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/prawa-i-obowiazki-beneficjentow-analiza-umowy-o-dofinansowanie-projektu-wspolfinansowanego-z-efs-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-oraz-zamowienia-publiczne-realizowane-zgodnie-z-zasada-konkurencyjnosci-w/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/prawa-i-obowiazki-beneficjentow-analiza-umowy-o-dofinansowanie-projektu-wspolfinansowanego-z-efs-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-oraz-zamowienia-publiczne-realizowane-zgodnie-z-zasada-konkurencyjnosci-w/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/zasady-konstruowania-budzetu-projektu-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020-6/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/zasady-konstruowania-budzetu-projektu-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020-6/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/zasady-konstruowania-budzetu-projektu-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020-6/
https://www.kpk.gov.pl/?p=48594&znewsletter=19czerwca2019
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2019-10-09 
Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Horizon 2020 for the Circular 
Economy and Transforming 
Industry - spotkanie brokerskie 

 
 

email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 

https://www.kpk.gov.pl/?p=48594&znewsletter=19czerwca2019
https://www.kpk.gov.pl/?p=48594&znewsletter=19czerwca2019
https://www.kpk.gov.pl/?p=48594&znewsletter=19czerwca2019

