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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 

Konkursy 

1. Interreg Region Morza Bałtyckiego - małe projekty - 1. nabór 
2. MEiN – Doskonała nauka 

Komunikaty 

1. Ustawa wdrożeniowa na lata 2021-2027 przyjęta przez Radę Ministrów 

2. Informacja na temat składania raportów rocznych za 2021 r. do Narodowego Centrum Nauki 

Szkolenia 

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

POL-on” 

2. Szkolenie COP PW „Programy Interreg na lata 2021-2027 – możliwości pozyskania środków na 

projekty międzynarodowe” 

3. Spotkanie informacyjne COP PW dotyczące II konkursu BRIK w ramach wspólnych 

przedsięwzięć NCBR - PKP PLK S.A.” 

4. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

1. Interreg Region Morza Bałtyckiego - małe projekty - 1. nabór 
Cel: Pierwszy nabór na małe projekty w priorytetach tematycznych: Innowacyjne społeczeństwa, 

Społeczeństwa rozważnie korzystające z wody i Społeczeństwa neutralne dla klimatu. 

Tematyka:  

• budowanie zaufania 

• tworzenie i utrzymywanie sieci współpracy 

• pozostawanie bliżej mieszkańców regionu 

• reagowanie na nieprzewidziane wyzwania 

Wnioskodawcy:  

• władze publiczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; 

• organizacje wspierające biznes; 

• wyspecjalizowane agencje oraz dostawcy infrastruktury i usług; 

• bezp. zaangażowane przedsiębiorstwa; 

• instytucje szkolnictwa wyższego i badawcze, a także ośrodki edukacyjne i szkoleniowe, 

które mogą przyłączyć się do działań w ramach współpr. transnarodowej, aby wesprzeć 

główne grupy docelowe dodatkową wiedzą i kompetencjami. 

Konkursy 
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Partnerstwo/podwykonawstwo: Konsorcjum powinno się składać przynajmniej z trzech partnerów, 

pochodzących z trzech różnych krajów obszaru Programu. 

Dofinansowanie: do 500 tys. euro. 

Okres trwania projektu: do 24 m-cy.  

Termin składania wniosków: do 9 marca 2022 r. (Formularz  pomysłu na projekt), do 30 marca 2022 r. 

(wniosek pełny). 

Miejsce/sposób składania wniosków: Proces jest zorganizowany w jednoetapową procedurę 

aplikacyjną. Wnioskodawcy muszą jednak złożyć formularze pomysłów na projekt przed złożeniem 

pełnego wniosku. Link do formularzy. 

Na podstawie Formularza Pomysłu na Projekt można poprosić również o indywidualną konsultację. 

Link do konsultacji. 

Wniosek o dofinansowanie składany jest wyłącznie w języku angielskim za pośrednictwem 

Elektronicznego systemu wymiany danych BAMOS+. 

O dostęp do konta BAMOS+ mogą ubiegać się wyłącznie partnerzy wiodący, którzy złożyli formularz 

pomysłu projektu (PIF) i otrzymali numer rejestracyjny. Podpisany wniosek o dostęp do BAMOS+ 

należy wysłać na adres account@bamos.eu. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:  

Małgorzata Szymańska 

Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów  

tel. 22 234 64 50, email: malgorzata.szymanska@pw.edu.pl 

_________________________________________________________________________________ 

3. MEiN – Doskonała nauka 

Cel: wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek 

organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu 

prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac 

rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych. 

Tematyka: Program składa się z modułów: 

• wsparcie konferencji naukowych – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów 

polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, 

w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych; 

• wsparcie monografii naukowych – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów 

polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym 

i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących 

osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, 

w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub 

https://interreg-baltic.eu/gateway/consultations/#downloadpif
https://interreg-baltic.eu/gateway/consultations/
https://interreg-baltic.eu/gateway/bamos-account/
https://interreg-baltic.eu/gateway/
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międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego 

dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń. 

Wnioskodawcy: jednostki naukowe. Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż pięć wniosków. 

Dofinansowanie:  

• w ramach modułu wsparcia konferencji naukowych: od 20 tys. zł do 400 tys. zł, 

• w ramach modułu wsparcia monografii naukowych: od 15 tys. zł do 80 tys. zł 

– przy czym nie może ono przekraczać 90% kosztów realizacji projektu. 

Okres trwania projektu: do 24 m-cy.  

Miejsce/sposób składania wniosków: Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami w formacie PDF, 

składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) na 

udostępnionym w nim formularzu.   

Po wprowadzeniu wszystkich danych we wniosku system generuje dokument pod nazwą „Część A 

wniosku”. Do wniosku składanego w ramach modułu „Wsparcie monografii naukowych” dołącza się 

również, w formie dokumentu elektronicznego, tekst monografii i recenzję monografii sporządzonej 

przez specjalizującego się w danej tematyce recenzenta. 

Część A opatrzoną  przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną podpisem 

zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym – przesyła się za pomocą systemu. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.  

W przypadku pytań prosimy o kontakt:  

Wojciech Jarnuszkiewicz 

Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów  

tel. 22 234 57 44, email: wojciech.jarnuszkiewicz@pw.edu.pl 

1. Ustawa wdrożeniowa na lata 2021-2027 przyjęta przez Radę Ministrów 

W dniu 8 lutego br. Rząd przyjął, przedłożony przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, projekt 

ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie 

finansowej 2021-2027. Regulacje pozwolą Polsce wykorzystać Fundusze Europejskie na lata 2021-

2027. 

Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda wyjaśniał, iż ustawa wdrożeniowa będzie 

regulowała w Polsce nową, siedmioletnią perspektywę finansową Unii Europejskiej. Dodał, że przepisy 

ustawy zawierają sprawdzone rozwiązania stosowane już obecnie w programach operacyjnych 

polityki spójności. 

Ustawa stanowi podstawę dla realizacji umowy partnerstwa, w tym wdrażania programów 

dotyczących polityki spójności w perspektywie finansowej 2021-2027. W projekcie wprowadza się 

przepisy szczegółowe zapewniające pewność prawną w zakresie, w jakim przepisy unijne nie są 

Komunikaty 

https://osf.opi.org.pl/
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka
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wystarczająco precyzyjne lub konieczna jest bardziej szczegółowa regulacja z punktu widzenia 

systemu prawa krajowego, m.in. w zakresie zadań poszczególnych instytucji, wyboru projektów do 

dofinansowania czy kontroli realizacji programów i projektów. 

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, 

z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie Funduszy Europejskich. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:  

Małgorzata Szymańska 

Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów  

tel. 22 234 64 50, email: malgorzata.szymanska@pw.edu.pl 

__________________________________________________________________________________  

2. Informacja na temat składania raportów rocznych za 2021 r. do Narodowego Centrum Nauki 

W związku z terminem składania raportów rocznych do Narodowego Centrum Nauki do dnia 31 marca 

2022 r. zwracamy się z uprzejmą prośbą o dostarczanie raportów do COP najpóźniej do dnia 17 marca 

2022 r. 

Do COP należy dostarczyć dwa egzemplarze raportu wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF 

podpisane odręcznie przez Dziekana Wydziału i Pełnomocnika Kwestora oraz Kierownika projektu. 

Jeśli raport dotyczy projektu od 25. edycji konkursowej (od OPUS 13, PRELUDIUM 13), do COP należy 

dostarczyć jeden egzemplarz raportu wygenerowany z systemu ZSUN/OSF podpisany odręcznie przez 

Dziekana Wydziału i Pełnomocnika Kwestora oraz PDF raportu podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w standardzie PAdES przez Kierownika projektu. Plik należy przesłać na adres: 

Weronika.Figurska@pw.edu.pl 

Ze względu na dużą liczbę dokumentów podpisywanych elektronicznie przez Prorektora, dostarczenie 

do COP dokumentów we wskazanym terminie pozwoli na uzyskanie niezbędnych podpisów Kwestor i 

Prorektora na wersji papierowej raportów oraz opatrzenie przez Prorektora podpisem elektronicznym 

plików PDF, a także przesłanie dokumentów do NCN na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP w 

Dziale Projektów Krajowych COP. 

UWAGA: Zgodnie z informację zawartą na stronie NCN, formularze raportów rocznych i końcowych 

dla projektów realizowanych w ramach konkursów OPUS 17, PRELUDIUM 17, MAESTRO 11, SONATA 

BIS 9, OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, SONATINA 4, OPUS 19, PRELUDIUM 19, MAESTRO 12, 

SONATA BIS 10, ETIUDA 8, UWERTURA 4 zostaną udostępnione 14 lutego 2022 r. 

Raporty roczne z realizacji projektów badawczych w ww. konkursach należy złożyć w NCN do dnia 31 

marca 2022 r. 

Raporty końcowe z realizacji ww. projektu należy złożyć w terminie 60 dni od dnia udostępnienia 

formularza. Ewentualne środki niewykorzystane w trakcie realizacji projektów badawczych powinny 

zostać zwrócone do Centrum w terminie wynikającym z umowy (do 60 dni od dnia zakończenia 

realizacji projektu). 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/aktualnosci/ustawa-wdrozeniowa-na-lata-2021-2027-przyjeta-przez-rzad/
mailto:Weronika.Figurska@pw.edu.pl
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UWAGA: Uprzejmie prosimy Kierowników projektów posiadających podpisy elektroniczne 

o sprawdzenie ważności certyfikatów swoich podpisów, a w przypadku upływu terminu ważności 

o skontaktowanie się z Centrum Informatyzacji w celu ich odnowienia. 

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 
 

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. Szkolenie COP PW „Programy Interreg na lata 2021–2027 – możliwości pozyskania środków 

na projekty międzynarodowe” 

Temat szkolenia: Programy Interreg na lata 2021–2027 – możliwości pozyskania środków na projekty 

międzynarodowe. 

Prowadzący szkolenie: pracownicy Centrum Obsługi Projektów i kierownik projektu BalticLSC. 

Termin: 28 lutego 2022 r., godz. 14:30-15:30. 

Miejsce: online (platforma MS Teams). 

https://www.ci.pw.edu.pl/Uslugi/Podpis-elektroniczny
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
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Agenda:  

1. Interreg Europa Środkowa 2021–2027 

2. Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021–2027 (I nabór) 

3. Doświadczenia z realizacji projektu w ramach Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020  

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 
_________________________________________________________________________________ 

3. Spotkanie informacyjne COP PW dotyczące II konkursu BRIK w ramach wspólnych 

przedsięwzięć NCBR - PKP PLK S.A.” 

Temat szkolenia: II konkurs BRIK w ramach wspólnych przedsięwzięć NCBR – PKP PLK S.A. 

Prowadzący szkolenie: pracownicy Centrum Obsługi Projektów. 

Termin: 7 marca 2022 r., godz. 12:00-15:00. 

Miejsce: online (platforma MS Teams). 

Agenda:  

1. Informacje ogólne o II konkursie w ramach wspólnego przedsięwzięcia z PKP PLK S.A.,  

2. Umowa konsorcjum, zapisy i zasady zawierania, 

3. Prawa własności intelektualnej do wyników projektu, 

4. Kwalifikowalność wydatków, w tym informacje dotyczące VAT. 

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 
_________________________________________________________________________________ 

4. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

Data  Organizator  Temat  

2022-02-17  Krajowy Punkt Kontaktowy - 

NCBR  

Część administracyjna wniosku projektowego 

w Horyzoncie Europa  

2022-02-18  Krajowy Punkt Kontaktowy - 

NCBR  

Dokumentacja konkursowa a wniosek 

projektowy w Horyzoncie Europa  

https://www.cop.pw.edu.pl/Aktualnosci/COP-PW-zaprasza-na-szkolenie-Programy-Interreg-na-lata-2021-2027-mozliwosci-pozyskania-srodkow-na-projekty-miedzynarodowe
https://www.cop.pw.edu.pl/Aktualnosci/COP-PW-zaprasza-na-spotkanie-informacyjne-dotyczace-II-konkursu-BRIK-w-ramach-wspolnych-przedsiewziec-NCBR-PKP-PLK-S.A
https://www.gov.pl/web/ncbr/warsztaty-czesc-administracyjna-wniosku-projektowego-w-horyzoncie-europa?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=IDEAS%20NCBR%20wchodzi%20we%20wsp%C3%B3%C5%82prac%C4%99%20z%20uczelniami&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.gov.pl/web/ncbr/warsztaty-czesc-administracyjna-wniosku-projektowego-w-horyzoncie-europa?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=IDEAS%20NCBR%20wchodzi%20we%20wsp%C3%B3%C5%82prac%C4%99%20z%20uczelniami&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.gov.pl/web/ncbr/warsztaty-dokumentacja-konkursowa-a-wniosek-projektowy-w-horyzoncie-europa?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=IDEAS%20NCBR%20wchodzi%20we%20wsp%C3%B3%C5%82prac%C4%99%20z%20uczelniami&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.gov.pl/web/ncbr/warsztaty-dokumentacja-konkursowa-a-wniosek-projektowy-w-horyzoncie-europa?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=IDEAS%20NCBR%20wchodzi%20we%20wsp%C3%B3%C5%82prac%C4%99%20z%20uczelniami&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
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2022-02-18  Mazowiecka Jednostka 

Wdrażania Programów Unijnych  

Warsztaty - Pomóż zaprojektować wsparcie w 

obszarze badań i rozwoju na Mazowszu! - 

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza 

do 2030 roku  

2022-02-21  Mazowiecka Jednostka 

Wdrażania Programów Unijnych  

Warsztaty - Pomóż zaprojektować wsparcie w 

obszarze badań i rozwoju na Mazowszu! - 

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza 

do 2030 roku  

2022-02-23  Krajowy Punkt Kontaktowy - 

NCBR  

Europejski Instytut Innowacji i Technologii 

(EIT) dla startupów  

2022-02-24  Mazowiecka Jednostka 

Wdrażania Programów Unijnych  

Warsztaty - Pomóż zaprojektować wsparcie w 

obszarze badań i rozwoju na Mazowszu! - 

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza 

do 2030 roku 
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https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/eit-dla-startupow?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=IDEAS%20NCBR%20wchodzi%20we%20wsp%C3%B3%C5%82prac%C4%99%20z%20uczelniami&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
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