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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20 Tworzenie e-materiałów do kształcenia 
zawodowego (e-materiały zawodowe) - Działanie 2.15 PO WER 

 
Komunikaty 

1. Harmonogram konkursów na rok 2020 (stan na 4.08.2020) 
2. Covid-19: Ochrona własności intelektualnej w czasach pandemii 
3. „Akredytacje zagraniczne” w ramach działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego 

szkolnictwa wyższego – wydłużenie terminu naboru wniosków 
4. Pomoc publiczna: Komisja Europejska przedłuża dotychczasowe zasady 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20 Tworzenie e-materiałów do kształcenia 
zawodowego (e-materiały zawodowe) - Działanie 2.15 PO WER 
 
Cel: Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces 
kształcenia zawodowego oraz przyczynianie się do osiągnięcia Priorytetu inwestycyjnego 10iv: 
Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie 
przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia 
i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, 
dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez 
praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami, poprzez zwiększenie 
wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu zawodowym, w tym 
w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych, indywidualizacja 
procesu dydaktycznego, wdrażanie pracy zespołowej. 
Tematyka: Opracowanie i upowszechnienie 800 e-materiałów do kształcenia zawodowego 
w zakresie zawodów (kwalifikacji) reprezentujących 32 branże wyodrębnione w ramach szkolnictwa 
branżowego (zgodnie z zapisami w rozporządzeniu MEN Dz.U z 2019 r., poz. 316). W ramach 
konkursu wyodrębniono 13 obszarów. Pojedynczy projekt obejmuje opracowanie e-materiałów do 
kształcenia zawodowego dla 1 z 13 obszarów, z uwzględnieniem wymaganej minimalnej liczby e-
materiałów dla zawodów (kwalifikacji) wchodzących w skład poszczególnych branż.  
Wnioskodawcy: Podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w dziedzinie 
tworzenia multimedialnych i interaktywnych materiałów lub symulatorów/VR z przeznaczeniem dla 
młodzieży lub dorosłych użytkowników w celach edukacyjno-szkoleniowych. 
Partnerstwo/Podwykonawstwo: W konkursie mogą być realizowane projekty partnerskie, o których 
mowa w art. 33 ustawy wdrożeniowej. W zakresie wymagań dotyczących partnerstwa 
wnioskodawca zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy wdrożeniowej, SZOOP oraz 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.  

W ramach konkursu nie jest dopuszczalna realizacja projektów w partnerstwie 
ponadnarodowym. 
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Dofinansowanie: Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie (alokacja na 
konkurs) wynosi: 136,11 mln zł w podziale na następujące obszary: 

 Obszar I – 8,06 mln zł, 

 Obszar II – 17,94 mln zł, 

 Obszar III – 4,68 mln zł, 

 Obszar IV– 17,55 mln zł, 

 Obszar VI – 11,05 mln zł, 

 Obszar VII – 6,63 mln zł, 

 Obszar VIII – 4,81 mln zł, 

 Obszar IX – 13,39 mln zł, 

 Obszar X – 14,69 mln zł, 

 Obszar XI – 11,70 mln zł, 

 Obszar XII – 12,35 mln zł, 

 Obszar XIII – 6,24 mln zł. 
Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100% 
(ze środków UE i środków budżetu państwa). W ramach 1 obszaru zostanie wyłoniony 1 projekt. 
Okres trwania projektu: do 20 m-cy. 
Termin składania wniosków: Pierwsza runda naboru potrwa od 24 sierpnia do 7 września 2020 r., 
godz. 12:00. Nabór do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów 
w ramach każdego z 13 obszarów lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu (z zastrzeżeniem, że 
w ramach danego obszaru do dofinansowania może zostać wybrany wyłącznie jeden wniosek 
o dofinansowanie). Terminy ewentualnych kolejnych rund będą ogłaszane w zmienionym 
Regulaminie konkursu. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski należy składać w formie elektronicznej, 
za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PO WER. 
 
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. Harmonogram konkursów na rok 2020 (stan na 4.08.2020) 
 
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 

https://www.sowa.efs.gov.pl/
https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-konkurs-nr-powr-02-15-00-ip-02-00-003-20-tworzenie-e-materialow-do-ksztalcenia-zawodowego/
https://docs.pw.edu.pl/cop/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
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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, NCBR, 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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Covid-19: Ochrona własności intelektualnej w czasach pandemii 
 
Pandemia koronawirusa w Polsce i w Unii Europejskiej ma wpływ na wiele dziedzin gospodarki. Bez 
wątpienia wprowadzone od początku pandemii ograniczenia oraz panujące zagrożenie mają 
znaczenie dla postępowań związanych z ochroną m.in. znaków towarowych, czy wzorów 
przemysłowych i działanie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) oraz Urzędu Unii 
Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Przedsiębiorcy nie powinni jednak tracić z pola 
widzenia aktualnych rozwiązań prawnych wynikających ze zmian wprowadzonych w związku 
z pandemią koronawirusa. Dlatego PARP zamieścił na swojej stronie informacje dotyczące: 

 zasad działania UPRP w okresie pandemii, 

 funkcjonowania EUIPO w czasach pandemii; 

 rozwiązań związanych ze sprawami przed UPRP wynikające z tzw. Tarczy antykryzysowej; 

 możliwych ograniczeń praw własności intelektualnej. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PARP. 
 
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. „Akredytacje zagraniczne” w ramach działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa 
wyższego – wydłużenie terminu naboru wniosków 
 
MNiSW poinformowało, że termin realizacji projektu „Akredytacje zagraniczne” został przedłużony 
do 31 grudnia 2021 r. i w dalszym ciągu prowadzony jest ciągły nabór wniosków uczelni publicznych 
i niepublicznych o dofinansowanie kosztów procedur uzyskiwania kwalifikowalnych zagranicznych 

http://www.cop.pw.edu.pl/
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/62847:covid-19-ochrona-wlasnosci-intelektualnej-w-czasach-pandemii
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akredytacji i certyfikatów jakości, których wykaz znajduje się w „Katalogu kwalifikowalnych 
zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości”. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSW. 
 
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. Pomoc publiczna: Komisja Europejska przedłuża dotychczasowe zasady 
 
Departament Wsparcia Przedsiębiorczości PARP przygotował obszerną informację odnośnie 
wydłużonego okresu stosowania reguł pomocowych. 

Wiele z unijnych regulacji w zakresie pomocy publicznej przyjętych w ramach inicjatywy 
„Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa” z 2012 r. miało obowiązywać do 
końca 2020 r. Dotyczyło to w szczególności kluczowych z punktu widzenia przedsiębiorców zasad 
udzielania pomocy de minimis, pomocy regionalnej oraz szeregu innych kategorii pomocy objętych 
tzw. wyłączeniami blokowymi, takich jak pomoc inwestycyjna, operacyjna i na dostęp do 
finansowania dla MŚP, pomoc na badania, rozwój i innowacje, pomoc na ochronę środowiska czy 
pomoc szkoleniowa. 

Aby zapewnić przewidywalność i pewność prawa, przygotowując się do ewentualnej przyszłej 
aktualizacji obecnych zasad pomocy publicznej, Komisja Europejska postanowiła wydłużyć okres 
stosowania reguł pomocowych, które wygasłyby z końcem 2020 r. Dopiero po przeprowadzeniu do 
końca 2021 r. kompleksowego przeglądu zasad udzielania pomocy publicznej przyjętych w ramach 
inicjatywy unowocześnienia polityki w dziedzinie pomocy państwa Komisja ma zadecydować 
o dalszym przedłużeniu okresu obowiązywania lub aktualizacji tych zasad. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PARP. 
 
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 
 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2020-09-03- 
2020-09-04 

Stowarzyszenie Organizatorów 
Ośrodków Innowacji i 
Przedsiębiorczości w Polsce 

Szkoła Letnia Innowacji dla doktorantów 
i pracowników naukowych zajmujących 
się innowacjami - online 

https://www.gov.pl/web/nauka/akredytacje-zagraniczne---zatwierdzenie-list-wnioskow-rekomendowanych-do-finansowania4
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/62731:pomoc-publiczna-komisja-europejska-przedluza-dotychczasowe-zasady#_edn7
https://www.kpk.gov.pl/?p=54345&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54345&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54345&znewsletter=15lipca2020


  
 

 

5 

 2020-08-05 
 
 

2020-09-22- 
2020-09-23 

Komisja Europejska European Research and Innovation Days 
2020 - online 

2020-09-22- 
2020-09-25 

CCI Bourgogne Franche-Comté, 
Komisja Europejska i Enterprise 
Europe Network, we współpracy z 
Bavarian Research Alliance (BayFOR) 

Micro & Nano Event 2020 

2020-09-29 JPI Urban Europe  JPI Urban Europe Projects Meeting 2020  

2020-09-30- 
2020-10-02 

JPI Urban Europe  9. konferencja europejska na temat 
zrównoważonych miast i miasteczek  

2020-11-12 JPI Urban Europe  Stepping up the Game – Driving Urban 
Transitions 

 
 

 

 

https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/european-research-and-innovation-days-2020
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/european-research-and-innovation-days-2020
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/micro-nano-event-2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54226&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54226&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54226&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54226&znewsletter=15lipca2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=54226&znewsletter=15lipca2020

