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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Postępowanie publiczne w ramach Przedsięwzięcia „e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy 
o napędzie elektrycznym kat. N1” 

 
Komunikaty 

1. EURAXESS - granty i stypendia maj 2020 r. 
2. Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
3. Informacja dotycząca listy dokumentów niezbędnych do podpisania umowy dla konkursu 

1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka 
4. Komunikat o przedłużeniu naboru ofert dla projektu pozakonkursowego „Mistrzowie 

Dydaktyki” w ramach PO WER 2014-2020 
5. Częściowe zawieszenie wytycznych dotyczących sprawozdawczości 
6. Specjaliści w obszarze Energia do oceny wniosków programu Horyzont 2020 
7. Kolejna runda naboru na ekspertów FNP 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Postępowanie publiczne w ramach Przedsięwzięcia „e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy 
o napędzie elektrycznym kat. N1” 
 
Cel: Aktywizacja polskiego rynku producentów pojazdów i podzespołów dedykowanych sektorowi 
elektromobilności, w wyniku czego opracowane zostaną innowacyjne produkty, które staną się 
konkurencyjne do tych oferowanych obecnie na rynku.  
Tematyka: Opracowanie samochodu dostawczego o napędzie elektrycznym (BEV lub FCEV) do 3,5 t 
o parametrach niedostępnych na rynku (1000 kg ładowności przy jednoczesnym zasięgu 250 km dla 
pojazdu typu BEV lub 400 km dla pojazdu typu FCEV). 
Wnioskodawcy: Wszystkie zainteresowane podmioty, które mają zdolność wykonania umowy. 
Partnerstwo/Podwykonawstwo: Wnioskodawcy mogą uczestniczyć w Przedsięwzięciu zarówno 
samodzielnie, jak i wspólnie z innymi podmiotami. Przy wniosku złożonym przez kilka podmiotów są 
oni traktowani przez dokumentację Przedsięwzięcia jako jeden wnioskodawca, co oznacza m.in., że 
mogą sumować swój potencjał na potrzeby wymogów Przedsięwzięcia i odpowiadają solidarnie 
względem NCBR zarówno na etapie postępowania, jak i wykonania umowy. Zasady współpracy 
pomiędzy tymi podmiotami muszą być uregulowane pisemną umową (np. umową konsorcjum), 
która powinna zostać przedstawiona NCBR wraz z wnioskiem.  
Dofinansowanie: Całkowity budżet Przedsięwzięcia wynosi 52 mln zł z podziałem na etapy:  

1. etap I - 1,5 mln zł, 
2. etap II - 12 mln zł, 
3. etap III - 32 mln zł, 
4. etap IV - 6,5 mln zł. 
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Poziom finansowania wykonania przez jednego wykonawcę całości umowy w ramach etapów I-IV 
jest uzależniony od wyboru wariantu dla pojazdu:  

 20,4 mln zł dla pojazdu BEV, 
 22,4 mln zł dla pojazdu FCEV.  

Okres trwania projektu: Etap I - 90 dni, II - 365 dni, III - 365 dni, IV - 180 dni. 
Termin składania wniosków: 35 dni od początku postępowania, tj. od 7 maja 2020 r.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Jeden podmiot może złożyć nie więcej niż jeden wniosek, 
niezależnie od tego, czy składa wniosek samodzielnie, czy łącznie z innym podmiotem/innymi 
podmiotami. Dla usunięcia wątpliwości NCBR wskazuje, że np.:  

1. jeden podmiot nie może być wskazany jako podmiot składający dwa wnioski;  
2. dwa różne wydziały wchodzące w skład tej samej uczelni, mogą złożyć dwa odrębne wnioski, 

z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu i umowy dot. unikania konfliktu interesów.  
Z uwagi na limit wniosków składanych przez wnioskodawcę w tym konkursie w przypadku chęci 
aplikowania prosimy o wcześniejszy kontakt z Centrum Obsługi Projektów PW.  
Wniosek należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
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. EURAXESS - granty i stypendia maj 2020 r. 
 
Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla doktorantów 
i pracowników naukowych (maj 2020 r.). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu EURAXESS. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
 
Instytucja Zarządzająca PO WER udostępniła nową wersję Instrukcji wypełniania wniosku 
o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
 
Nowa wersja 1.10 obowiązuje od 5 maja 2020 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 
 
__________________________________________________________________________________ 

https://bip.ncbr.gov.pl/index.php?id=34791&L=0%23a6_u1%23a54_u2%23a49_u1%23a18
https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
https://www.sowa.efs.gov.pl/Sowa.Web/Zalaczniki/Pobierz-Zalacznik/9a4285d1-c48e-ea11-8510-ac162d709613
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3. Informacja dotycząca listy dokumentów niezbędnych do podpisania umowy dla konkursu 
1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka 
 
Informujemy o aktualizacji listy dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 
w ramach konkursu 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka (poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace 
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”).  

Zasadnicze zmiany polegają na dopuszczeniu złożenia szeregu dokumentów w formie 
elektronicznej. Dotyczy to pełnomocnictw, oświadczenia dotyczącego złożenia wniosku 
o dofinansowanie za pośrednictwem systemu informatycznego oraz oświadczenia potwierdzającego, 
że dokumenty dołączone w systemie informatycznym NCBR są zgodne ze stanem faktycznym. 
Jednocześnie wymagany będzie skan wniosku o nadanie uprawnień do SL2014 i oświadczenia 
o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeśli dotyczy to wnioskodawcy). Wymagane będzie 
również złożenie ewentualnych pełnomocnictw i umowy spółki cywilnej przez konsorcjantów.  
 
Nowa i archiwalna wersja listy dostępna jest na stronie z dokumentacją konkursową.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. Komunikat ws. przedłużenia naboru ofert w ramach projektu pozakonkursowego „Mistrzowie 
Dydaktyki” PO WER 2014-2020 
 
MNiSW poinformowało na stronie internetowej o modyfikacji treści zaproszenia do składania ofert 
w ramach projektu pozakonkursowego „Mistrzowie dydaktyki”. Zmianie uległ termin przyjmowania 
ofert. Został on wydłużony do 15 czerwca 2020 r. 
 
Więcej na temat konkursu na stronie COP PW. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSW. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Elżbieta Śmietanka  
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 59 26, email: elżbieta.śmietanka@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
5. Częściowe zawieszenie wytycznych dotyczących sprawozdawczości 

 
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowała o częściowym zawieszeniu stosowania 
wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 z lutego 2017 r. Stosowanie wytycznych 
w powyższym zakresie zawiesza się od dnia 24 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 
 

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-1-1-1-1-2020/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-dotyczaca-listy-dokumentow-niezbednych-do-podpisania-umowy-dla-konkursu-11112020-sz/
https://www.cop.pw.edu.pl/Fundusze-strukturalne/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/Mistrzowie-Dydaktyki-PO-WER
https://www.gov.pl/web/nauka/modyfikacja-tresci-zaproszenia-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-pozakonkursowego-mistrzowie-dydaktyki2
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Szczegółowe informacje dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
6. Specjaliści w obszarze Energia do oceny wniosków programu Horyzont 2020 
 
Komisja Europejska poszukuje specjalistów w obszarze Energia do oceny wniosków składanych 
w konkursie dotyczącym efektywności energetycznej w ramach programu Horyzont 2020. Zgłoszenia 
można składać do 25 maja 2020 r. Szczegółowe zagadnienia konkursu Energia to:  

 potencjał wspólnot energetycznych do świadczenia usług w zakresie efektywności 
energetycznej i optymalizacji zarządzania energią, a także produkcji energii odnawialnej;  

 kluczowe czynniki sprzyjające oraz bariery w tworzeniu i rozwoju wspólnot energetycznych, 
w tym czynniki regulacyjne, technologiczne i społeczno-ekonomiczne;  

 potrzeby technologiczne dla nowych usług energetycznych (takich jak platformy cyfrowe lub 
transakcje blockchain);  

 dynamika wspólnych działań we wspieraniu konsumentów w tworzeniu masy krytycznej 
i ułatwianiu zwiększonego wykorzystania efektywności energetycznej oraz rozwiązań i usług 
w zakresie aktywnego zapotrzebowania;  

 trwałość różnych modeli wspólnot energetycznych, zarówno pod względem zaangażowania 
obywateli, jak i rentowności finansowej.  

 
Rejestracja na ekspertów na stronie KE. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Edyta Czerwonka 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 80, email: edyta.czerwonka@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
7. Kolejna runda naboru na ekspertów FNP 
 
FNP ogłosiła 23. rundę naboru ekspertów z kręgów naukowych i gospodarczych w celu wsparcia 
oceny wniosków o dofinansowanie składanych w ramach Działania 4.4 PO IR Zwiększenie potencjału 
kadrowego sektora B+R. Można ubiegać się o status eksperta w zakresie naukowym, gospodarczym 
lub obu. Aby złożyć wniosek o umieszczenie w wykazie ekspertów FNP należy: 

1. zarejestrować się w systemie elektronicznym udostępnionym przez FNP na stronie 
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 ma charakter ciągły. Dwudziesta trzecia runda rozpoczyna się 6 maja i potrwa do 12 maja 
2020 r., godz. 16:00. 
 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/czesciowe-zawieszenie-wytycznych-dotyczacych-sprawozdawczosci/
https://ec.europa.eu/easme/en/news/2020-call-energy-efficiency-now-open
https://ec.europa.eu/easme/en/section/horizon-2020-energy-efficiency/evaluations-and-experts#inline-nav-1
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Szczegółowe informacje wraz z zasadami naboru ekspertów oraz zasadami współpracy z ekspertami 
dostępne są na stronie FNP. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Anita Uchańska  
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 27, email: anita.uchańska@pw.edu.pl 
 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Data  Organizator  Temat  

2020-05-15  Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE Olsztyn  

Rozwiń swoją karierę naukową! Oferta 
EURAXESS i stypendia międzynarodowe dla 
młodych naukowców - webnarium  

2020-05-15  Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE Centrum  

Kwalifikowalność i dokumentowanie kosztów 
oraz raportowanie wydatków w programie 
Horyzont 2020 w pytaniach i odpowiedziach -
 szkolenie online z udziałem audytora dla 
służb administracyjnych jednostek biorących 
udział w programie Horyzont 2020  

2020-05-15  Program Interreg Europa  Interreg Europa - webinarium na temat 
pozyskiwania biogazu z odpadów 
organicznych  

2020-05-18  Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE Łódź, 
Stowarzyszenie Rozwoju Karier 
Doktorantów i Doktorów PolDoc  

Zostań ekspertem Komisji Europejskiej. 
Oceniaj wnioski i zdobywaj wiedzę - 
webinarium  

2020-05-19  Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE Wrocław  

Open Science & Open Access ze szczególnym 
uwzględnieniem programu Horyzont 2020  

2020-05-19  Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE Poznań  

Podwykonawstwo w projektach w 
Horyzoncie 2020  

2020-05-20  Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 
Politechnika Śląska  

Przygotowanie umowy konsorcjum dla 
projektu międzynarodowego z 
wykorzystaniem wzoru DESCA – na 
przykładzie umowy dla naboru POLNOR 2019  

2020-05-20  Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE Region 
Południowy  

Horyzont 2020 w obliczu COVID-19: działania 
KE oraz realizacja projektów  

2020-05-20- 
2020-05-22  

Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE Lublin  

Wniosek do MSCA Individual Fellowships (IF)  

https://www.fnp.org.pl/nabor-ekspertek-i-ekspertow-fnp-runda-dwudziesta-trzecia/
http://www.uwm.edu.pl/rpk/szkolenia/rozwin-swoja-kariere-naukowa-oferta-euraxess-i-stypendia-miedzynarodowe-dla-mlodych-1
http://www.uwm.edu.pl/rpk/szkolenia/rozwin-swoja-kariere-naukowa-oferta-euraxess-i-stypendia-miedzynarodowe-dla-mlodych-1
http://www.uwm.edu.pl/rpk/szkolenia/rozwin-swoja-kariere-naukowa-oferta-euraxess-i-stypendia-miedzynarodowe-dla-mlodych-1
http://bob.strony.uw.edu.pl/spotkanie-on-line-z-audytorem-15-maja/
http://bob.strony.uw.edu.pl/spotkanie-on-line-z-audytorem-15-maja/
http://bob.strony.uw.edu.pl/spotkanie-on-line-z-audytorem-15-maja/
http://bob.strony.uw.edu.pl/spotkanie-on-line-z-audytorem-15-maja/
http://bob.strony.uw.edu.pl/spotkanie-on-line-z-audytorem-15-maja/
http://bob.strony.uw.edu.pl/spotkanie-on-line-z-audytorem-15-maja/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/zapraszamy-na-webinaria-interreg-europa-12-i-15-maja-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/zapraszamy-na-webinaria-interreg-europa-12-i-15-maja-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/zapraszamy-na-webinaria-interreg-europa-12-i-15-maja-2020/
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/webinarium-zostan-ekspertem-komisji-europejskiej-oceniaj-wnioski-i-zdobywaj-wiedze
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/webinarium-zostan-ekspertem-komisji-europejskiej-oceniaj-wnioski-i-zdobywaj-wiedze
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/webinarium-zostan-ekspertem-komisji-europejskiej-oceniaj-wnioski-i-zdobywaj-wiedze
http://rpk.wroclaw.pl/szkolenia.html
http://rpk.wroclaw.pl/szkolenia.html
https://www.ppnt.poznan.pl/rpk
https://www.ppnt.poznan.pl/rpk
http://rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=75
http://rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=75
http://rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=75
http://rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=75
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/horyzont-2020-w-obliczu-covid-19-dzialania-ke-oraz-realizacja-projektow
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/horyzont-2020-w-obliczu-covid-19-dzialania-ke-oraz-realizacja-projektow
http://www.rpklublin.pl/1434,20-22-maja-2020-r
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2020-05-21  Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE Wrocław  

Zostań ekspertem oceniającym w 
programach międzynarodowych - Horyzont 
2020, Horyzont Europa  

2020-05-25  Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE Kraków  

Zostań ekspertem oceniającym wnioski w 
Komisji Europejskiej – szkolenie online  

2020-05-25- 
2020-05-27  

Ideal-ist ICT NCP Network  Ideal-ist Proposal Check Event for ICT Calls in 
Horizon 2020  

2020-05-27  Biuro Doskonałości Naukowej PAN, 
holenderską agencję szkoleniową 
Yellow Research  

Warsztaty dla naukowców rozważających 
złożenie grantu ERC z polską jednostką  

2020-05-28  Enterprise Europe Network przy 
Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości 
wraz z Europejskim IP Helpdesk  

IP Management in H2020 – with a special 
focus on MSCA  

2020-05-28  Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE  

ABC przygotowania wniosku do Horyzontu 
2020 projekty realizowane w konsorcjach 
międzynarodowych - online  

2020-06-02  Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE, projekt 
Net4Mobility+  

Webinar on Marie Skłodowska-Curie Actions 
(MSCA) with specific focus on Individual 
fellowships 

 

http://rpk.wroclaw.pl/szkolenia.html
http://rpk.wroclaw.pl/szkolenia.html
http://rpk.wroclaw.pl/szkolenia.html
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/zostan-ekspertem-oceniajacym-wnioski-w-komisji-europejskiej-szkolenie-online
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/zostan-ekspertem-oceniajacym-wnioski-w-komisji-europejskiej-szkolenie-online
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=53002&znewsletter=29kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=53002&znewsletter=29kwietnia2020
https://informacje.pan.pl/index.php/polecamy/2937-warsztaty-z-yellow-research-o-grantach-erc
https://informacje.pan.pl/index.php/polecamy/2937-warsztaty-z-yellow-research-o-grantach-erc
http://www.frp.lodz.pl/webinarium-ip-management-in-h2020-with-a-special-focus-on-msca-28-maja-2020-r/
http://www.frp.lodz.pl/webinarium-ip-management-in-h2020-with-a-special-focus-on-msca-28-maja-2020-r/
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52995&znewsletter=6maja2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52995&znewsletter=6maja2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52995&znewsletter=6maja2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52928&znewsletter=29kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52928&znewsletter=29kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52928&znewsletter=29kwietnia2020

