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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. NCN ogłosiło nabór w konkursie MAESTRO 12 
2. NCN ogłosiło nabór w konkursie SONATA BIS 10 

 
Komunikaty 

1. Ogłoszenie o publikacji tekstu jednolitego i wprowadzeniu zmian do dokumentacji 
postępowania publicznego nr 22/20/PU/P66 w ramach Przedsięwzięcia „e-Van – uniwersalny 
pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1” 

2. Konkurs 4/4.1.1/2019 – Wspólne Przedsięwzięcie INGA – wydłużenie terminu naboru 
wniosków o dofinansowanie 

3. Informacja dotycząca listy dokumentów niezbędnych do podpisania umowy dla konkursu 
nr 2/4.1.4/2019 – Projekty aplikacyjne 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. NCN ogłosiło nabór w konkursie MAESTRO 12 
 
Cel: Realizacja przez doświadczonych naukowców pionierskich badań naukowych, w tym 
interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy 
i których efektem mogą być odkrycia naukowe. 
Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN. 
Wnioskodawcy: Każdy z podmiotów określonych w ustawie o NCN, czyli: 
1. uczelnia; 
2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; 
3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej 

Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 ze zm.); 
4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 ze zm.); 
5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci 
Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534); 

 instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; 
6. Polska Akademia Umiejętności; 
7. inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; 
8. grupa podmiotów, w skład której wchodzi co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-7 albo 

co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca; 
9. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 z zm.); 
10. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej 

Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 z zm.); 
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11. biblioteka naukowa; 
12. przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 

30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2019 r. 
poz.1402); 

13. jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

14. osoba fizyczna; 
15. przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone 

w pkt. 1-13. 
Dofinansowanie: Brak określonej minimalnej i maksymalnej wysokości budżetu projektu. 
Okres trwania projektu: 36, 48 lub 60 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 15 września 2020 r., godz. 16:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej 
w systemie ZSUN/OSF.  
Jeden egzemplarz wniosku należy dostarczyć do COP PW do dnia 5 września 2020 r. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. NCN ogłosiło nabór w konkursie SONATA BIS 10 
 
Cel: Dofinansowanie projektów badawczych mających na celu powołanie nowych zespołów 
naukowych, kierowanych przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które 
uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. 
Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN. 
Wnioskodawcy: Każdy z podmiotów określonych w ustawie o NCN, czyli: 
1. uczelnia; 
2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; 
3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej 

Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 ze zm.); 
4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 ze zm.); 
5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci 
Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534); 

 instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; 
6. Polska Akademia Umiejętności; 
7. inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; 
8. grupa podmiotów, w skład której wchodzi co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-7 albo 

co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca; 
9. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 z zm.); 

https://osf.opi.org.pl/app/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro12
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10. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej 
Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 z zm.); 

11. biblioteka naukowa; 
12. przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 

30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2019 r. 
poz.1402); 

13. jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

14. osoba fizyczna; 
15. przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone 

w pkt. 1-13. 
Dofinansowanie: Brak określonej minimalnej i maksymalnej wysokości budżetu projektu. 
Okres trwania projektu: 36, 48 lub 60 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 15 września 2020 r., godz. 16:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej 
w systemie ZSUN/OSF.  
Jeden egzemplarz wniosku należy dostarczyć do COP do dnia 5 września 2020 r. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN. 
 
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 
 
 

Komunikaty 

 
1. Ogłoszenie o publikacji tekstu jednolitego i wprowadzeniu zmian do dokumentacji 
postępowania publicznego nr 22/20/PU/P66 w ramach Przedsięwzięcia „e-Van – uniwersalny 
pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1” 
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Zamawiający, zgodnie z harmonogramem 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 wprowadzeniu zmian do dokumentacji. 

Podsumowanie zmian w formie „mapy”, a także tekst jednolity Postępowania oraz wersja 
dokumentów w trybie redakcyjnym, umożliwiającym porównanie zmian w dokumentacji została 
umieszczona na stronie NCBR. 
 
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://osf.opi.org.pl/app/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis10
https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/PCP/eVan/Podsumowanie_kluczowych_zmian_e-Van.pdf
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://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-o-publikacji-tekstu-jednolitego-oraz-wprowadzeniu-zmian-do-dokumentacji-postepowania-publ/
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2. Konkurs 4/4.1.1/2019 – Wspólne Przedsięwzięcie INGA – wydłużenie terminu naboru wniosków 
o dofinansowanie 
 
NCBR poinformował o wydłużeniu naboru wniosków w konkursie nr 4/4.1.1/2019 – Wspólne 
Przedsięwzięcie INGA, ogłoszonym 17 grudnia 2019 r. Nabór wniosków o dofinansowanie zostaje 
wydłużony do 9 października br.  

Stosowne zmiany zostały wprowadzone w dokumentacji konkursowej – Regulaminie 
konkursu oraz w ogłoszeniu o konkursie. Powyższa zmiana obowiązuje od 19 czerwca br.  
 
Więcej na temat konkursu na stronie COP PW.  
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Informacja dotycząca listy dokumentów niezbędnych do podpisania umowy dla konkursu 
nr 2/4.1.4/2019 – Projekty aplikacyjne 
 
NCBR poinformowało o aktualizacji listy dokumentów niezbędnych do podpisania umowy 
o dofinansowanie w ramach konkursu 2/4.1.4/2019 – Projekty aplikacyjne (poddziałanie 4.1.4).  

Zmiany polegają na dopuszczeniu złożenia większości dokumentów w formie elektronicznej, 
w formie skanu lub w formie formularza elektronicznego .Jednocześnie wymagane będzie złożenie 
oświadczenia potwierdzającego, że dokumenty dołączone w systemie informatycznym NCBR są 
zgodne ze stanem faktycznym oraz złożenie ewentualnych pełnomocnictw i umowy spółki cywilnej 
przez konsorcjantów. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
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 
 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2020-06-23- 
2020-06-25 

Komisja Europejska EU Sustainable Energy Week 2020 reaches its 
15th edition - online 

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-4-4-1-1-2019-inga/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-4-4-1-1-2019-inga/
https://www.cop.pw.edu.pl/Fundusze-strukturalne/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/Wspolne-Przedsiewziecie-INGA-PO-IR-4-4.1.1-2019
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/konkurs-44112019-wspolne-przedsiewziecie-inga-wydluzenie-terminu-naboru-wnioskow-o-dofinanso-3/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-dotyczaca-listy-dokumentow-niezbednych-do-podpisania-umowy-dla-konkursu-24142019-pr/
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/eu-sustainable-energy-week-2020-reaches-its-15th-edition
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/eu-sustainable-energy-week-2020-reaches-its-15th-edition
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2020-06-25 IMI2 JU, EFPIA Webinarium IMI2 – Sztuczna inteligencja w 
leczeniu guzów litych 

2020-06-25 Regionalny Punkt 
Kontaktowy Programów 
Badawczych UE Kraków 

Otwarte dane badawcze - online  

2020-06-26 Regionalny Punkt 
Kontaktowy Programów 
Badawczych UE Wrocław 

Projekty H2020-MSCA i Horizon EUROPA jako 
narzędzie promowania innowacji oraz współpracy 
między środowiskiem naukowym a biznesem - 
online  

2020-06-29 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Lato z Marią Skłodowską-Curie: Granty 
Indywidualne MSCA – elementy dobrego wniosku: 
Excellence - online 

2020-06-30 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Lato z Marią Skłodowską-Curie: Granty 
Indywidualne MSCA – elementy dobrego wniosku: 
Impact - online 

2020-06-30 IMI2 JU, EFPIA Webinarium IMI2 – Zasady i procedury IMI  

2020-06-30 Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (NFOŚiGW)  

Podprogram działań na rzecz klimatu - nabór 2020 
- online  

2020-07-01 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Lato z Marią Skłodowską-Curie: Granty 
Indywidualne MSCA – elementy dobrego wniosku: 
Implementation - online 

2020-07-01 Regionalny Punkt 
Kontaktowy Programów 
Badawczych UE Poznań 

„Implementation plan” – odcinek III z cyklu 
„Projekty na HORYZONCIE – zaplanuj 
międzynarodową współpracę badawczą” - online  

2020-07-08 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Lato z Marią Skłodowską-Curie: portal EURAXESS – 
możliwości dla instytucji sektora B+R - online 

2020-07-09 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Webinarium z zakresu pracy z systemem – 
Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny – 
MEWA 2.0.  

2020-07-15 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Lato z Marią Skłodowską-Curie: portal EURAXESS 
dla naukowców - online 

 
 
 

 
 

https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/webinarium-imi2-sztuczna-inteligencja-w-leczeniu-guzow-litych
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/webinarium-imi2-sztuczna-inteligencja-w-leczeniu-guzow-litych
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/otwarte-dane-badawcze
http://rpk.wroclaw.pl/szkolenia.html
http://rpk.wroclaw.pl/szkolenia.html
http://rpk.wroclaw.pl/szkolenia.html
http://rpk.wroclaw.pl/szkolenia.html
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/lato-z-maria-sklodowska-curie-granty-indywidualne-msca-elementy-dobrego-wniosku-excellence
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/lato-z-maria-sklodowska-curie-granty-indywidualne-msca-elementy-dobrego-wniosku-excellence
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/lato-z-maria-sklodowska-curie-granty-indywidualne-msca-elementy-dobrego-wniosku-excellence
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/lato-z-maria-sklodowska-curie-granty-indywidualne-msca-elementy-dobrego-wniosku-impact
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/lato-z-maria-sklodowska-curie-granty-indywidualne-msca-elementy-dobrego-wniosku-impact
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/lato-z-maria-sklodowska-curie-granty-indywidualne-msca-elementy-dobrego-wniosku-impact
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/webinarium-imi2-zasady-i-procedury-imi
https://www.kpk.gov.pl/?p=53940&znewsletter=24czerwca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=53940&znewsletter=24czerwca2020
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/lato-z-maria-sklodowska-curie-granty-indywidualne-msca-elementy-dobrego-wniosku-implementation
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/lato-z-maria-sklodowska-curie-granty-indywidualne-msca-elementy-dobrego-wniosku-implementation
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/lato-z-maria-sklodowska-curie-granty-indywidualne-msca-elementy-dobrego-wniosku-implementation
https://www.ppnt.poznan.pl/rpk
https://www.ppnt.poznan.pl/rpk
https://www.ppnt.poznan.pl/rpk
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/portal-euraxess-mozliwosci-dla-instytucji-sektora-br
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/portal-euraxess-mozliwosci-dla-instytucji-sektora-br
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/webinarium-z-zakresu-pracy-z-systemem-mazowiecki-elektroniczny-wniosek-aplikacyjny-mewa-2-0/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/webinarium-z-zakresu-pracy-z-systemem-mazowiecki-elektroniczny-wniosek-aplikacyjny-mewa-2-0/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/webinarium-z-zakresu-pracy-z-systemem-mazowiecki-elektroniczny-wniosek-aplikacyjny-mewa-2-0/
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/portal-euraxess-dla-naukowcow
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/portal-euraxess-dla-naukowcow

