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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. MNiSW –  ustanowienie programu  „Doskonała nauka”  i nabór wniosków 
2. MNiSW –  ustanowienie programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i nabór wniosków 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. MNiSW –  ustanowienie programu  „Doskonała nauka”  i nabór wniosków 
 
Cel: Wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek 
organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu 
prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac 
rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.  
Tematyka: Program składa się z modułów:  

1. „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów 
polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, 
w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;  

2. „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów 
polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym 
i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących 
osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, 
w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub 
międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego 
dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń. 

Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż pięć wniosków. 
Wnioskodawcy: Jednostki naukowe. 
Dofinansowanie: w ramach: 

1. „Wsparcia konferencji naukowych” – od 20 tys. zł do 400 tys. zł,  
2. „Wsparcia monografii naukowych” – od 15 tys. zł do 80 tys. zł. 

Okres trwania projektu: do 24 m-cy. 
Termin składania wniosków: od 12 listopada 2019 r. do 5 grudnia 2019 r., godz. 16:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w formacie pdf 
należy złożyć w systemie ZSUN/OSF. Do wniosku należy dołączyć: 

1. oświadczenie, że przyznane środki finansowe nie będą stanowiły dla wnioskodawcy pomocy 
państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;  

2. oświadczenie o nieobjęciu projektem działań finansowanych z innych środków pochodzących 
z budżetu państwa.  

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. 

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
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Część A opatrzoną  przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną podpisem 
zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym 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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. MNiSW –  ustanowienie programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i nabór wniosków 
 
Cel: Wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek 
organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu 
popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem 
zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa. 
Tematyka: Program składa się z modułów:  

1. „Popularyzacja nauki i promocja sportu” – w ramach którego jest wspierana realizacja 
projektów polegających na: a) popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań 
naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki, b) organizacji przedsięwzięć 
ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej, c) organizacji przedsięwzięć 
mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej, d) organizacji 
przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki; 

2. „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów 
polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla 
nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej. 
Podmiotem wnioskującym o środki finansowe jedynie dla Biblioteki Głównej PW jest 
Politechnika Warszawska. 

Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż pięć wniosków. 
Wnioskodawcy: Jednostki naukowe. 
Dofinansowanie: w ramach: 

1. „Popularyzacji nauki i promocja sportu” – od 20 tys. zł do 1 mln zł,  
2. „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – od 20 tys. zł do 250 tys. zł – przy czym nie może ona 

przekraczać 90% kosztów realizacji projektu. 
Okres trwania projektu: do 24 m-cy. 
Termin składania wniosków: od 12 listopada 2019 r. do 5 grudnia 2019 r., godz. 16:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w formacie pdf 
należy złożyć w systemie ZSUN/OSF. Do wniosku należy dołączyć: 

1. oświadczenie, że przyznane środki finansowe nie będą stanowiły dla wnioskodawcy pomocy 
państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;  

2. oświadczenie o nieobjęciu projektem działań finansowanych z innych środków pochodzących 
z budżetu państwa.  

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. 

http://www.bip.nauka.gov.pl/inne2/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-28-sierpnia-2019-r-o-ustanowieniu-programu-doskonala-nauka-i-naborze-wnioskow.html
https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
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Część A opatrzoną  przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną podpisem 
zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym 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 
 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

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 

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 

http://www.bip.nauka.gov.pl/inne2/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-3-lipca-2019-r-o-ustanowieniu-programu-spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki-i-naborze-wnioskow.html
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
http://www.kpk.gov.pl/?p=49627
http://www.kpk.gov.pl/?p=49627
http://www.kpk.gov.pl/?p=49627
http://www.kpk.gov.pl/?event=raportowanie-i-audyt-w-projektach-horyzont-2020
http://www.kpk.gov.pl/?event=raportowanie-i-audyt-w-projektach-horyzont-2020
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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 

 

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/?event=miedzynarodowy-dzien-informacyjny-i-spotkania-brokerskie-w-obszarze-przestrzen-kosmiczna-13-14-listopada-2019-warszawa
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

