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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. NCBR ogłosił nabór wniosków do IV Konkursu CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo  
i e-Tożsamość 

2. NCBR ogłosił nabór wniosków do Inicjatywy EUREKA 2020 
 
Komunikaty 

1. Organizacja pracy COP PW w związku z epidemią koronawirusa 
2. Harmonogram konkursów na rok 2020 (stan na 2.06.2020) 
3. Częściowe zawieszenie stosowania wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 
4. Wydłużenie terminu na publikację tekstu jednolitego dokumentacji w ramach 

Przedsięwzięcia „e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1” 
 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. NCBR ogłosił nabór wniosków do IV Konkursu CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo  
i e-Tożsamość 
 
Cel: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez zwiększenie dostępności 
narzędzi sprzętowo-programistycznych (z wyłączeniem rozwiązań takich jak platformy zarządzania 
cyfrową tożsamością). 
Tematyka: Cyberbezpieczeństwo. Projekt musi obejmować zarówno fazę badawczą (badania 
przemysłowe i prace rozwojowe), jak i fazę przygotowań do wdrożenia (prace przedwdrożeniowe). 
Wnioskodawcy: Konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw (max. 5 podmiotów), 
składające się z: 

• co najmniej 2 jednostek naukowych albo 
• co najmniej 1 jednostki naukowej oraz co najmniej 1 przedsiębiorstwa. 

Dofinansowanie: Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 2 mln zł, maksymalna – 
20 mln zł. 
Okres trwania projektu: do 36 m-cy. 
Termin składania wniosków: od 15 czerwca do 30 lipca 2020 r., godz. 16:00.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji 
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://osf.opi.org.pl/app/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-iv-konkursu-cybersecident-63295/
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Justyna Wojciechowska  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. NCBR ogłosił nabór wniosków do Inicjatywy EUREKA 2020 
 
Cel: Wsparcie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. 
Tematyka: Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli 
przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel. 
Wnioskodawcy:  

• grupa podmiotów (co najmniej dwie organizacje badawcze i co najmniej jeden przedsiębiorca), 
• mikro-mały lub średni przedsiębiorca, 
• grupa przedsiębiorców. 

Dofinansowanie:  
• W przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli grupy podmiotów lub grupy 

przedsiębiorców do 1 mln zł, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi 
wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 tys. zł. 

• W przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy do 500 tys. zł. 
Okres trwania projektu: do 36 m-cy. 
Termin składania wniosków: od 18 maja do 18 września 2020 r., godz. 16:00.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wszyscy partnerzy wypełniają EUREKA Project Form 
(dokument wypełniany elektronicznie, dostępny na stronie www.eurekanetwork.org) lub formularz 
wniosku międzynarodowego – w przypadku projektów klastra - oraz zawierają wstępną umowę 
o współpracy. 
 
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 
 
W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum:  
Olga Sobczyk  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów  
tel. 22 234 58 19, email: olga.sobczyk@pw.edu.pl 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eurekanetwork.org/
https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=6&L=2&tx_news_pi1%5Bnews%5D=62713&cHash=15a86edfb614c71000c244a431caeab2
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Komunikaty 

 
1. Organizacja pracy COP PW w związku z epidemią koronawirusa 
 
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 33/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad 
i harmonogramu działań związanych z częściowym przywracaniem działalności Politechniki 
Warszawskiej uprzejmie prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich 
kontaktów z pracownikami COP PW. Zaleca się kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty 
elektronicznej. W przypadku konieczności bezpośredniego spotkania, w tym przyniesienia lub 
odbioru dokumentów, prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu. 

W związku z wprowadzeniem skróconego czasu pracy pracownicy COP PW pracują 
w godz. 9:00-15:00. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Harmonogram konkursów na rok 2020 (stan na 2.06.2020) 
 
Na stronie internetowej COP PW, w zakładce Szkolenia/Materiały, a także w witrynie SharePoint 
Centrum zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2020 r. 

Harmonogram został przygotowany przez pracowników COP PW i zawiera informacje 
o możliwościach finansowania projektów w ramach funduszy strukturalnych, międzynarodowych 
i krajowych. Konkursy są posortowane według daty zakończenia naboru, a następnie według 
instytucji ogłaszającej konkurs. Niektóre z naborów są dopiero planowane i nie podano ich 
szczegółów. Harmonogram jest aktualizowany raz w miesiącu. 

Harmonogram na stronie internetowej jest dostępny jedynie z komputerów w sieci PW. Dostęp 
do niego można mieć także z każdego komputera poprzez witrynę SharePoint, którą COP PW 
przygotowało specjalnie dla pracowników PW. Zawiera ona informacje i dokumenty niedostępne 
w publicznych źródłach, także 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, NCBiR, 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: login - adres mailowy @pw.edu.pl i hasło - takie jak do komputera 
służbowego lub poczty służbowej. 

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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

https://docs.pw.edu.pl/cop/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx
https://www.cop.pw.edu.pl/Szkolenia-Materialy/Harmonogram-konkursow
https://docs.pw.edu.pl/cop/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx
http://www.cop.pw.edu.pl/
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3. Częściowe zawieszenie stosowania wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 
 
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowała o częściowym zawieszeniu stosowania 
niektórych zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 obowiązujących od 
16 kwietnia 2020 r. 

Częściowe zawieszenie Wytycznych ma na celu głównie dostosowanie interwencji 
podejmowanej przy udziale środków EFS w obszarze rynku pracy do warunków wynikających ze 
stanu epidemii COVID-19, gdzie spełnienie przez beneficjentów wszystkich wymogów wynikających 
z wytycznych nie jest możliwe bądź stan epidemii stanowi utrudnienie dla realizacji niektórych form 
wsparcia. 

Wyłączenia stosuje się zarówno dla projektów nowo wybieranych do dofinansowania, jak i już 
realizowanych, również na podstawie poprzednich wersji Wytycznych.  
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. Wydłużenie terminu na publikację tekstu jednolitego dokumentacji w ramach Przedsięwzięcia 
„e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1” 
 
NCBR - Zamawiający, działając na podstawie punktu 2.2. Regulaminu przeprowadzenia 
postępowania nr 22/20/PU/P66 o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia przedkomercyjnego 
(PCP) w ramach Przedsięwzięcia „e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym 
kat. N1”, uprzejmie informuje o przedłużeniu terminu na publikację tekstu jednolitego dokumentacji 
Postępowania o 14 dni. W związku z tym zaktualizowano Harmonogram Przedsięwzięcia (Załącznik 
nr 5 do Regulaminu).  
 
Więcej na temat konkursu na stronie COP PW.  
 
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 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/czesciowe-zawieszenie-stosowania-wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-rynku-pracy-na-lata-2014-2020/
https://www.cop.pw.edu.pl/Fundusze-strukturalne/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/Postepowanie-publiczne-w-ramach-Przedsiewziecia-e-Van-uniwersalny-pojazd-dostawczy-o-napedzie-elektrycznym-kat.-N1
https://bip.ncbr.gov.pl/index.php?id=34791&L=0%23a6_u1%23a54_u2%23a49_u1%23a18_
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Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2020-06-04 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Kluczowe kryterium „Impact” – co Komisja 
Europejska ma na myśli? - webinarium  

2020-06-04 Ministry of Science and Higher 
Education of the Russian 
Federation, the European 
Commission 

EU-Russia Cooperation in Researchers’ Mobility 
and Training - digital seminar  

2020-06-04 Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 
Gliwice 

Wzmocnienie współpracy międzynarodowej 
przy wykorzystaniu krajowych środków na 
realizację projektów badawczych - online  

2020-06-04 Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 
Łódź 

Webinarium: 5 sposobów na dobry wniosek 
grantowy 

2020-06-05 Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 
Lublin 

Rozliczanie projektów H2020 – rodzaje kosztów 
kwalifikowalnych - online 

2020-06-08 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Kluczowe kryterium „Impact” – co Komisja 
Europejska ma na myśli? - online  

2020-06-10 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Konstelacja dla innowacji – EU Grant Programs 
Applications! - webinarium  

2020-06-10 Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 
Lublin 

Rozliczanie projektów H2020 – rozliczanie 
kosztów kwalifikowanych - online  

2020-06-10 Wielkopolska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

Webinarium o dotacjach na rozwój firm z 
Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 

2020-06-15- 
2020-06-30 

Innovative Medicines Initiative Webinaria do nadchodzących czerwcowych 
konkursów IMI2 (Inicjatywa Leków 
Innowacyjnych)  

2020-06-17 Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 
Lublin 

Rozliczanie projektów w H2020 – raporty i 
płatności - online  

https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/kluczowe-kryterium-impact-co-komisja-europejska-ma-na-mysli
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/kluczowe-kryterium-impact-co-komisja-europejska-ma-na-mysli
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/eu-russia-cooperation-in-researchers-mobility-and-training-digital-seminar
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/eu-russia-cooperation-in-researchers-mobility-and-training-digital-seminar
http://www.rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=77
http://www.rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=77
http://www.rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=77
http://regionalny.uni.lodz.pl/szkolenia-i-wydarzenia/
http://regionalny.uni.lodz.pl/szkolenia-i-wydarzenia/
http://www.rpklublin.pl/1436,5-czerwca-2020-r
http://www.rpklublin.pl/1436,5-czerwca-2020-r
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/kluczowe-kryterium-impact-co-komisja-europejska-ma-na-mysli
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/kluczowe-kryterium-impact-co-komisja-europejska-ma-na-mysli
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/konstelacja-dla-innowacji-eu-grant-programs-applications-webinarium
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/konstelacja-dla-innowacji-eu-grant-programs-applications-webinarium
http://www.rpklublin.pl/1437,10-czerwca-2020-r
http://www.rpklublin.pl/1437,10-czerwca-2020-r
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/webinarium-o-dotacjach-na-rozwoj-firm-z-programu-inteligentny-rozwoj-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/webinarium-o-dotacjach-na-rozwoj-firm-z-programu-inteligentny-rozwoj-2014-2020/
https://www.kpk.gov.pl/?p=53334&znewsletter=20maja2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=53334&znewsletter=20maja2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=53334&znewsletter=20maja2020
http://www.rpklublin.pl/1438,17-czerwca-2020-r
http://www.rpklublin.pl/1438,17-czerwca-2020-r
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2020-06-18 Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 
Gdańsk 

Umiędzynarodowienie badań – granty w 
programie Horyzont 2020 szansą na wyjazd lub 
przyjęcie naukowca z zagranicy (III edycja) - 
online  

2020-06-22 Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 
Gdańsk 

Plan zarządzania danymi i Open Access w 
projektach badawczych - online  

2020-06-23 Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 
Poznań 

Raport idealny w Horyzoncie 2020 - online  

 
 

 

 

https://www.rpkgdansk.pl/aktualnosci/szkolenie-on-line-umiedzynarodowienie-badan-granty,931
https://www.rpkgdansk.pl/aktualnosci/szkolenie-on-line-umiedzynarodowienie-badan-granty,931
https://www.rpkgdansk.pl/aktualnosci/szkolenie-on-line-umiedzynarodowienie-badan-granty,931
https://www.rpkgdansk.pl/aktualnosci/szkolenie-on-line-umiedzynarodowienie-badan-granty,931
https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia/szkolenie-on-line-pt-plan-zarzadzania-danymi-i-ope,933
https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia/szkolenie-on-line-pt-plan-zarzadzania-danymi-i-ope,933
https://www.ppnt.poznan.pl/rpk

