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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Konkurs 2/4.1.1/2019 Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim 
2. MNiSW – konkurs Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) 
3. NCBR ogłosiło otwarcie wspólnego naboru wniosków w ramach inicjatyw ERA-NET SUSFOOD 

oraz ERA-NET CORE Organic Cofund 
4. NCN wraz z siecią BiodivERsA ogłasza konkurs BiodivClim Biodiversity and Climate Change 
 

Komunikaty  
1. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników projektów 7 Programu Ramowego 

i Horyzontu 2020 
2. Wydłużenie terminu składania wniosków i zmiany w regulaminie konkursu nr 3 POIR 4.2 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Konkurs 2/4.1.1/2019 Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim 
 
Cel: Wyłonienie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do 
osiągnięcia celów PO IR oraz celów Działania określonych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych 
PO IR. Projekty mają też odpowiadać celom Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Śląskim pn. 
„Silesia pod błękitnym niebem”, zakładającego wsparcie projektów w obszarze technologii poprawy 
jakości powietrza oraz minimalizacji skutków zanieczyszczeń dla zdrowia.  
Tematyka: Badania przemysłowe, które wpisują się w zakres tematyczny przedstawiony w Agendzie 
Badawczej Wspólnego Przedsięwzięcia.  
Wnioskodawcy: przedsiębiorstwo (Lider konsorcjum). 
Partnerstwo/podwykonawstwo: Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego 
skład wchodzi:  
1. co najmniej jedno przedsiębiorstwo (Lider konsorcjum) w rozumieniu art. 1 załącznika I do 

rozporządzenia 651/2014 oraz  
2. co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania 

i upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014 
(z zastrzeżeniem, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie 
na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy). 

W konsorcjum musi wziąć udział co najmniej jedno przedsiębiorstwo mające siedzibę lub oddział na 
obszarze województwa śląskiego, które wskaże to województwo jako miejsce realizacji projektu. 
Dofinansowanie: W konkursie dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty z kategorii regionów 
słabiej rozwiniętych Rzeczypospolitej Polskiej (wszystkie województwa poza województwem 
mazowieckim).  
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 500 tys. zł, maksymalna - 8 mln zł.  
Dofinansowanie dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych wynosi do 100% 
kosztów kwalifikowalnych. 
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Okres trwania projektu: do 18 m-cy, realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę 
realizacji PO IR, tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r. 
Termin składania wniosków: Konkurs podzielony jest na 2 rundy trwające:  
1. od 30 września do 29 listopada 2019 r., godz. 12:00 ;  
2. od 29 listopada 2019 r., godz. 12:00 do 29 stycznia 2020 r., godz. 12:00.  

Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski składać można wyłącznie za pośrednictwem systemu 
informatycznego IP (link do systemu będzie aktywny od 30 września 2019 r.).  
Dokumentację związaną z procesem zgłaszania się jednostek PW w roli wykonawcy prac 
merytorycznych w projekcie, w kwotach powyżej limitu wskazanego w pełnomocnictwach 
kierowników jednostek organizacyjnych PW, podpisuje Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Rajmund 
Bacewicz za pośrednictwem Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii CZIiTT PW. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.  
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. MNiSW – konkurs Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) 
 
Cel: Wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek 
organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów w dyscyplinach 
naukowych należących do dziedziny nauk humanistycznych i projektów zawierających treści 
humanistyczne lub realizowanych z zastosowaniem metod właściwych dla dziedziny nauk 
humanistycznych. 
Tematyka: NPRH składa się z modułów:  

1. „Dziedzictwo narodowe” – w ramach którego jest wspierana realizacja długoterminowych 
projektów o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim, 
słownikowym i bibliograficznym, o najwyższej wartości dla polskiej humanistyki oraz kultury 
i dziedzictwa narodowego;  

2. „Uniwersalia” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów mających na celu:  
a. włączanie najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do światowego dziedzictwa 

kulturowego (podmoduł „Uniwersalia 2.1”), 
b. włączanie najwybitniejszych osiągnięć światowej humanistyki do polskiego dziedzictwa 

kulturowego (podmoduł „Uniwersalia 2.2”);  
3. „Fundamenty” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów o szczególnym 

znaczeniu dla realizacji polityki naukowej państwa, dotyczących bieżących potrzeb polskiej 
humanistyki. 

Wnioskodawcy: Uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, 
międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw, działające na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Akademia Umiejętności, inne podmioty prowadzące 
głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły będące organizacjami prowadzącymi 
badania i upowszechniającymi wiedzę. 
Dofinansowanie: Co najmniej 500 tys. zł, jednak nie więcej niż 1,8 mln zł. 
Okres trwania projektu: do 5 lat. 
Termin składania wniosków: do 31 października 2019 r. 

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-2-4-1-1-2019/
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Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w formacie pdf 
należy złożyć w systemie ZSUN/OSF. Po wprowadzeniu wszystkich danych we wniosku system 
generuje dokument pod nazwą „Część A wniosku”. Data wygenerowania tego dokumentu nie może 
być wcześniejsza niż data ostatniej modyfikacji wniosku. 
Dokument Część A opatrzony przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym należy przesyłać za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej Ministra w terminie 7 dni od dnia wysłania wniosku w systemie. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSW.  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Wojciech Jarnuszkiewicz  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 57 44, email: wojciech.jarnuszkiewicz@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. NCBR ogłosiło otwarcie wspólnego naboru wniosków w ramach inicjatyw ERA-NET SUSFOOD oraz 
ERA-NET CORE Organic Cofund 
 
Cel: Finansowanie międzynarodowych badań z zakresu zrównoważonych i ekologicznych systemów 
żywności. 
Tematyka: Towards sustainable and organic food systems: 

1. Resource-efficient, circular and zero-waste food systems, 
2. Diversity in food from field to plate, 
3. Mild food processing, 
4. Sustainable and smart packaging. 

NCBR dofinansowuje udział polskich podmiotów jedynie dla wniosków z podobszaru 1, 2 lub 3. 
Wnioskodawcy: Przedsiębiorcy i jednostki naukowe zarejestrowane w Polsce. 
Dofinansowanie: Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych 
w ogłaszanym konkursie wynosi 600 tys. euro.  
Okres trwania projektu: do 36 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 4 listopada 2019 r. (pre-proposals); do 27 marca 2020 r. (full 
proposals). Termin składania wniosków krajowych: II-III kwartał 2020 r.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Nabór wniosków odbywa się poprzez system elektroniczny 
dostępny na stronie www.submission-susfood-era.net/sf-co-jointcall.  
 
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 
 
 

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-3-wrzesnia-2019-r-o-ustanowieniu-programu-pod-nazwa-narodowy-program-rozwoju-humanistyki-i-naborze-wnioskow
http://www.submission-susfood-era.net/sf-co-jointcall
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-wspolnego-naboru-wnioskow-w-ramach-inicjatyw-era-net-susfood-oraz-era-net-core-organic-cofu/
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W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum: 
Olga Sobczyk 
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 58 19, email: olga.sobczyk@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. NCN wraz z siecią BiodivERsA ogłasza konkurs BiodivClim Biodiversity and Climate Change 
 
Cel: Realizacja projektów badawczych z zakresu bioróżnorodności i zmian klimatycznych. 
Tematyka:  

1. Consequences of climate change on biodiversity and nature’s contributions to people 
2. Climate-biodiversity feedback processes 
3. Potential of nature-based solutions for mitigating and adapting to climate change 
4. Synergies and trade-offs between policies on biodiversity, climate and other relevant sectors, 

and the role of agents of change 
Wnioskodawcy: Konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych 
pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi 
posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. 
Kraje biorące udział w konkursie: Austria, Belgia, Brazylia (stan Sao Paulo), Bułgaria Czechy, Dania, 
Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Izrael, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, 
Portugalia, RPA, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja. 
Dofinansowanie: Całkowity budżet przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie 
zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro. 
Okres trwania projektu: do 36 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 5 listopada 2019 r. (pre-proposals); do 10 kwietnia 2020 r. 
(full proposals). Termin składania wniosków krajowych: 17 kwietnia 2020 r.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Na poziomie międzynarodowym: przygotowanie przez polski 
zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim, 
który należy złożyć w systemie EPSS. Na poziomie krajowym: przygotowanie przez polski zespół 
badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN 
w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach NCN i BiodivERsA.  
 
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 
 
W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum: 
Olga Sobczyk 
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 58 19, email: olga.sobczyk@pw.edu.pl 
 
 
 
 

https://www.biodiversa.org/1587
https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-biodivclim/ogloszenie2019
https://www.biodiversa.org/1587


  

 

5 

 2019-09-18 
 
 

Komunikaty 

 
1. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników projektów 7 Programu Ramowego 
i Horyzontu 2020 
 
Komisja Europejska zaprasza konsorcja projektów finansowanych w ramach H2020 i 7PR do 
skorzystania z usług w zakresie skutecznego rozpowszechniania wyników badań i/lub zwiększenia ich 
potencjału eksploatacyjnego. W ramach akcji przewidziane są 3 formy wsparcia: 
1. Portfolio Dissemination & Exploitation Strategy: 

 Module A: identifying and creating the portfolio of R&I project results, 

 Module B: helping projects from the portfolio to design and execute a portfolio 
dissemination plan, 

 Module C: assisting projects to improve their existing exploitation strategy; 
2. Business Plan Development; 
3. Go-to-Market Support. 

Konsorcjum projektu może skorzystać z jednej, dwóch lub trzech form wsparcia. Wybór projektu i/lub 
grupy projektowej zależy od motywacji, zaangażowania i stopnia zaawansowania wyników.  
 
Termin wdrożenia działań: od stycznia 2020 r. do grudnia 2024 r. 
 
Szczegółowe informacje oraz system elektronicznej rejestracji wniosków dostępne są na stronie 
Komisji Europejskiej. 
 
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. Wydłużenie terminu składania wniosków i zmiany w regulaminie konkursu nr 3 PO IR 4.2 
 
OPI PIB opublikował informację o zmianach w regulaminie konkursu nr 3 w ramach Działania 4.2 PO IR 
dla projektów wpisanych na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej. Termin zakończenia 
naboru został zmieniony na 18 października 2019 r. 
 
Informacja o zmianach i link do nowego regulaminu konkursu znajdują się na stronie OPI PIB. 
 
dr Anita Uchańska 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 27, email: anita.uchanska@pw.edu.pl 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DE-Booster-Service-Request
http://www.poir.opi.org.pl/Zmiany-w-Regulaminie-konkursu-nr-3-dla-Dzialania-4.2-POIR.html
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Szkolenia 

 
1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2019-09-18 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
(FRSE) 

II Kongres Rozwoju Systemu Edukacji  

2019-09-18 Narodowe Centrum Nauki GRIEG – czat informacyjny 

2019-09-23 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Analiza projektu zmian Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020. Wniosek o płatność 
końcową w systemie SL 2014 (EFRR) 

2019-09-23 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Zamykanie projektów realizowanych w 
ramach RPO WM 2014 – 2020 (EFRR) w 
praktyce, z uwzględnieniem ostatnich 
zmian w Wytycznych  

2019-09-25 Centralny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich 

Spotkanie informacyjne „Fundusze 
Europejskie dla startupów”  

2019-09-25 Poznański Park Naukowo-
Technologiczny we współpracy z 
SIBB e.V. 

Customer Centric Day: Customer 
Discovery Workshop i Lean Hardware 
Meeting 

2019-09-26 NUCL-EU 2020 Webinarium poświęcone ochronie danych 
osobowych i aspektom etycznym w 
projektach Programu Euratom i Horyzont 
2020 

2019-10-03 Województwo Mazowieckie i Urząd 
Statystyczny w Warszawie 

Mazowsze wczoraj i dziś – kierunki 
rozwoju nowoczesnej gospodarki  

2019-10-04 Narodowe Centrum Nauki Szkolenie z zakresu zarządzania danymi 
naukowymi 

2019-10-08 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Dzień z Horyzontem 2020 

2019-10-09 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

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

https://www.frse.org.pl/zaproszenie-na-ii-kongres-rozwoju-systemu-edukacji/
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-09-03-grieg-zapowiedz-czatu-informacyjnego
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/analiza-projektu-zmian-wytycznych-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2-3/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/analiza-projektu-zmian-wytycznych-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2-3/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/analiza-projektu-zmian-wytycznych-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2-3/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/analiza-projektu-zmian-wytycznych-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2-3/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/analiza-projektu-zmian-wytycznych-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2-3/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/analiza-projektu-zmian-wytycznych-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2-3/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/analiza-projektu-zmian-wytycznych-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2-3/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/zamykanie-projektow-realizowanych-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-efrr-w-praktyce-z-uwzglednieniem-ostatnich-zmian-w-wytycznych/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/zamykanie-projektow-realizowanych-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-efrr-w-praktyce-z-uwzglednieniem-ostatnich-zmian-w-wytycznych/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/zamykanie-projektow-realizowanych-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-efrr-w-praktyce-z-uwzglednieniem-ostatnich-zmian-w-wytycznych/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/zamykanie-projektow-realizowanych-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-efrr-w-praktyce-z-uwzglednieniem-ostatnich-zmian-w-wytycznych/
https://www.cpe.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/955,spotkanie-informacyjne-fundusze-europejskie-dla-startupow
https://www.cpe.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/955,spotkanie-informacyjne-fundusze-europejskie-dla-startupow
https://ppnt.poznan.pl/zapraszamy-na-customer-centric-day-w-berlinie/
https://ppnt.poznan.pl/zapraszamy-na-customer-centric-day-w-berlinie/
https://ppnt.poznan.pl/zapraszamy-na-customer-centric-day-w-berlinie/
http://www.nucleu2020.eu/index.php/event/webinar-on-gdpr-in-horizon-2020/
http://www.nucleu2020.eu/index.php/event/webinar-on-gdpr-in-horizon-2020/
http://www.nucleu2020.eu/index.php/event/webinar-on-gdpr-in-horizon-2020/
http://www.nucleu2020.eu/index.php/event/webinar-on-gdpr-in-horizon-2020/
https://innowacyjni.mazovia.pl/dla-mediow/konferencja-pn-mazowsze-wczoraj-i-dzis-kierunki-rozwoju-nowoczesnej-gospodarki.html
https://innowacyjni.mazovia.pl/dla-mediow/konferencja-pn-mazowsze-wczoraj-i-dzis-kierunki-rozwoju-nowoczesnej-gospodarki.html
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-09-10-zaproszenie-na-szkolenie
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-09-10-zaproszenie-na-szkolenie
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
https://www.kpk.gov.pl/?p=48594&znewsletter=19czerwca2019
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2019-10-14 
2019-10-15 

Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

H2020 - Dzień informacyjny i spotkanie 
brokerskie w obszarze Nauka z udziałem 
społeczeństwa i dla społeczeństwa (SwafS) 

2019-10-16 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Raportowanie i audyt w projektach 
Horyzont 2020 

2019-11-13- 
2019-11-14 

Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Międzynarodowy Dzień Informacyjny i 
spotkania brokerskie w obszarze 
Przestrzeń kosmiczna 

2019-11-14- 
2019-11-15 

Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Dzień informacyjny i spotkanie brokerskie 
w obszarze Nauka z udziałem 
społeczeństwa i dla społeczeństwa SwafS 

 
email: izabela.dranka@pw.edu.pl 
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http://www.kpk.gov.pl/?event=miedzynarodowy-dzien-informacyjny-i-spotkania-brokerskie-w-obszarze-przestrzen-kosmiczna-13-14-listopada-2019-warszawa
http://www.kpk.gov.pl/?p=49627
http://www.kpk.gov.pl/?p=49627
http://www.kpk.gov.pl/?p=49627
https://cop.pw.edu.pl/rss
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