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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 

Komunikaty 

1. Harmonogram konkursów na rok 2021 (stan na 8.02.2022) 

2. EURAXESS – granty i stypendia – luty 2022 r. 

Szkolenia 

1. Warsztaty COP PW w ramach szkolenia „Skuteczny system promocji projektów: 

Repozytorium, POL-on” 

2. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

1. Harmonogram konkursów na rok 2021 (stan na 8.02.2022) 

W witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono aktualny harmonogram 

konkursów na 2022 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. 

Witryna SharePoint, przygotowana przez COP PW specjalnie dla pracowników PW, zawiera 

informacje i dokumenty niedostępne w publicznych źródłach, 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 Europa, 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. 

_________________________________________________________________________________  

2. EURAXESS – granty i stypendia – luty 2022 r. 

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym 

etapie kariery naukowej (luty 2022 r.).  

Komunikaty 
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Szczegółowe informacje: dostępne są na portalu EURAXESS. 

Szkolenia 

1. Warsztaty COP PW w ramach szkolenia „Skuteczny system promocji projektów: 

Repozytorium, POL-on” 

Temat warsztatów: Skuteczny system promocji projektów: Repozytorium, POL-on. 

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów. 

Termin: 22 lutego 2022 r., godz. 11:00-14:30. 

Miejsce: online (platforma MS Teams). 

Agenda:  

1. Projekty w Bazie Wiedzy PW, POL-on, SEDN – rola danych i zarządzanie nimi na PW 
2. Dane współdzielone z innymi jednostkami w projektach zarządzanych przez COP w Bazie 

Wiedzy PW 
3. Pytania i dyskusja 

 

Zgłoszenie: Formularz rejestracyjny dostępny na stronie COP PW. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:  

Joanna Wronowska-Kurek  

Sekretariat Centrum Obsługi Projektów  
tel. 22 234 14 69, email: szkolenia.cop@pw.edu.pl 
_________________________________________________________________________________ 

2. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

Data  Organizator  Temat  

2022-02-09  Interreg Baltic Sea Region  Financial webinar for core projects' and small 

projects' applicants  

2022-02-09  Biuro NCBR w Brukseli/BSP  Brussels Talks – Europejska Rada ds. Badań 

Naukowych – wyjątkowy europejski sposób 

wspierania badań pionierskich  

2022-02-10  Scientific and Technological 

Research Council of Turkey 

(TÜBİTAK)  

International Networking Event: Horizon 

Europe - Missions -   Adaptation to Climate 

Change & Climate-Neutral and Smart Cities  

2022-02-14  Scientific and Technological 

Research Council of Turkey 

(TÜBİTAK)  

International Networking Event: Horizon 

Europe - Missions -  Cancer Mission 

International Brokerage Event  

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
https://www.cop.pw.edu.pl/Projekt-NERW-PW/Rekrutacja-na-szkolenia/COP-PW-zaprasza-na-warsztaty-w-ramach-szkolenia-Skuteczny-system-promocji-projektow-Repozytorium-POL-on
https://bsrprogramme.wufoo.com/forms/z18k7ce606evs40/
https://bsrprogramme.wufoo.com/forms/z18k7ce606evs40/
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zaproszenie-na-brussels-talks--europejska-rada-ds-badan-naukowych
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zaproszenie-na-brussels-talks--europejska-rada-ds-badan-naukowych
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zaproszenie-na-brussels-talks--europejska-rada-ds-badan-naukowych
https://www.kpk.gov.pl/seria-spotkan-brokerskich-dedykowanych-poszczegolnym-misjom
https://www.kpk.gov.pl/seria-spotkan-brokerskich-dedykowanych-poszczegolnym-misjom
https://www.kpk.gov.pl/seria-spotkan-brokerskich-dedykowanych-poszczegolnym-misjom
https://www.kpk.gov.pl/seria-spotkan-brokerskich-dedykowanych-poszczegolnym-misjom
https://www.kpk.gov.pl/seria-spotkan-brokerskich-dedykowanych-poszczegolnym-misjom
https://www.kpk.gov.pl/seria-spotkan-brokerskich-dedykowanych-poszczegolnym-misjom
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2022-02-16  Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej  

Krajowe seminarium informacyjne na temat 

pierwszych naborów projektów Interreg 

Region Morza Bałtyckiego 2021-2027  

2022-02-16  Krajowy Punkt Kontaktowy - 

NCBR  

EIC Pathfinder i EIC Accelerator w 2022 – 

spotkanie informacyjne  

2022-02-16  Komisja Europejska  Avoiding errors in declaring personnel costs in 

Horizon 2020 grants 
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https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/krajowe-seminarium-informacyjne-na-temat-pierwszych-naborow-projektow-interreg-region-morza-baltyckiego-2021-2027/
https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/krajowe-seminarium-informacyjne-na-temat-pierwszych-naborow-projektow-interreg-region-morza-baltyckiego-2021-2027/
https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/krajowe-seminarium-informacyjne-na-temat-pierwszych-naborow-projektow-interreg-region-morza-baltyckiego-2021-2027/
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/eic-pathfinder-i-eic-accelerator-w-2022-spotkanie-informacyjne?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Hossa%20na%20rynku%20innowacyjnych%20start-up%C3%B3w&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/eic-pathfinder-i-eic-accelerator-w-2022-spotkanie-informacyjne?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Hossa%20na%20rynku%20innowacyjnych%20start-up%C3%B3w&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220216.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220216.htm

