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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 

Konkursy 

1. Interreg Region Morza Bałtyckiego - projekty kluczowe - 1. Nabór 

2. MEiN – Społeczna Odpowiedzialność Nauki 

3. MEiN - Doskonałość dydaktyczna uczelni - PO WER 3.4 

Komunikaty 

1. Ważny komunikat dotyczący konkursów "Społeczna odpowiedzialność nauki" i "Doskonała 

nauka" 

2. ERC Consolidator Grant: sesja pytań i odpowiedzi 

3. Cykl spotkań nt. „Partnerstwa na Horyzoncie – poznaj możliwości udziału w partnerstwach 

europejskich” 

4. Szkolenie nt. „Możliwości w Horyzoncie Europa – Grant, a może Ekspert Komisji Europejskiej?” 

Szkolenia 

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

projekty międzynarodowe” 

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

przedsięwzięć NCBR - PKP PLK S.A.” 

3. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

1. Interreg Region Morza Bałtyckiego - projekty kluczowe - 1. nabór 

Cel: Pierwszy nabór na projekty kluczowe w priorytetach tematycznych: Innowacyjne społeczeństwa, 

Społeczeństwa rozważnie korzystające z wody i Społeczeństwa neutralne dla klimatu. 

Tematyka:  

• praktyczne i trwałe rozwiązania odpowiadające na zdefiniowane wyzwania 

• testowane w ramach trwania projektu 

• przekazane do użytku grupom docelowym 

Wnioskodawcy:  

• władze publiczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; 

• organizacje wspierające biznes; 

• wyspecjalizowane agencje oraz dostawcy infrastruktury i usług; 

• bezp. zaangażowane przedsiębiorstwa; 

Konkursy 
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• 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. 

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

pochodzących z trzech różnych krajów obszaru Programu. 

Dofinansowanie: bez limitu (proporcjonalne do zaplanowanych działań). 

Okres trwania projektu: do 36 m-cy.  

Termin składania wniosków: do 15 marca 2022 r. (Formularz  pomysłu na projekt), do 26 kwietnia 

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 

_________________________________________________________________________________ 

2. MEiN – Społeczna Odpowiedzialność Nauki 
Cel: wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek 

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

popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem 

zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa. 

Tematyka: Program składa się z modułów: 

1. popularyzacja nauki i promocja sportu – w ramach którego jest wspierana realizacja 

projektów polegających na:  

• popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac 

rozwojowych oraz na promocji nauki, 

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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• organizacji przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy 

naukowej, 

• organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności 

akademickiej, 

• organizacji przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki, 

• popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym; 

2. wsparcie dla bibliotek naukowych – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów 

polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla 

nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej. 

Podmiotem wnioskującym o środki finansowe jedynie dla Biblioteki Głównej PW jest Politechnika 

Warszawska. 

Wnioskodawcy: jednostki naukowe. 

UWAGA: Wnioskodawca (Politechnika Warszawska) może złożyć nie więcej niż pięć wniosków.  

W związku z tym ograniczeniem, uprzejmie prosimy o zadeklarowanie ewentualnego uczestnictwa w 

tym konkursie kierowników projektów, podając temat i krótki opis wniosku. Zgłoszenia deklaracji 

przygotowania tegorocznych wniosków projektowych prosimy przesyłać na adres e-mail: 

wojciech.jarnuszkiewicz@pw.edu.pl w terminie do dnia 2 marca br. 

Dofinansowanie:  

• w ramach modułu popularyzacja nauki i promocja sportu: od 20 000 zł do 1 000 000 zł, 

• w ramach modułu wsparcie dla bibliotek naukowych: od 20 000 zł do 250 000 zł  

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

Okres trwania projektu: do 24 m-cy.  

Termin składania wniosków: do 18 marca 2022 r. 

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”. Data wygenerowania tego dokumentu nie może być 

wcześniejsza niż data ostatniej modyfikacji wniosku. 

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

zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym – przesyła się za pomocą elektronicznej 

skrzynki podawczej ministra w terminie do dnia zakończenia naboru wniosków. 

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 

_________________________________________________________________________________ 

mailto:wojciech.jarnuszkiewicz@pw.edu.pl
https://osf.opi.org.pl/app/
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki
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3. MEiN - Doskonałość dydaktyczna uczelni - PO WER 3.4 
Cel: Doskonalenie zdolności instytucjonalnej uczelni i doskonalenie kompetencji dydaktycznych kadr 

uczelni, mające na celu poprawę jakości kształcenia. 

Tematyka: Wsparcie procesów doskonalenia dydaktycznego na uczelniach, a także wsparcie działań 

realizowanych dotychczas przez uczelnie na rzecz doskonałości dydaktycznej, np. doskonalenie 

procesu dydaktycznego poprzez np. oferowanie kursów i szkoleń podnoszących kompetencje kadry 

dydaktycznej oraz kadry wspomagającej proces dydaktyczny. 

Koncepcja projektu powinna zawierać proces dojścia do minimalnego modelu lub rozbudowę obecnie 

funkcjonującego. W ramach realizacji projektu uczelnia powinna zaprezentować również 

prognozowanie zapotrzebowania na kompetencje, posiadać całościową wizję jakości kształcenia, a 

także opisać sposób prowadzenia ewaluacji wsparcia. 

Szczegółowe założenia: 

• OBSZAR: System projektowania i weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się 

• OBSZAR : Ocena jakości procesu dydaktycznego 

• OBSZAR: Doskonalenie kadry dydaktycznej oraz kadry wspierającej proces dydaktyczny 

• OBSZAR : Doskonalenie bazy i infrastruktury dydaktycznej Uczelni 

• OBSZAR: Doskonalenie dydaktyki akademickiej i dydaktyk przedmiotowych 

• OBSZAR: Wsparcie dla studentów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi 

• OBSZAR : Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi w celu dostosowania procesu 

kształcenia do potrzeb rynku pracy. 

Przykładowe zadania w ramach realizacji projektu: 

• przygotowanie organizacyjno-prawne zasad, celów, procedur, procesów w 

zakresie  działalności dydaktycznej; 

• stworzenie i/lub rozwinięcie systemu zarządzania jakością w zakresie dydaktyki; 

• doskonalenie procesu dydaktycznego; 

• doskonalenie systemu zarządzania jakością w zakresie dydaktyki; 

• organizowanie i prowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje dydaktyczne nauczycieli 

akademickich w tym m.in. obejmujące wykorzystanie narzędzi IT w dydaktyce, uwzględnianie 

projektowania uniwersalnego, rozwój metodyki kształcenia zdalnego, rozwój dydaktyk 

przedmiotowych, czy też przygotowujące kadrę akademicką do pracy ze studentami ze 

szczególnymi potrzebami, 

• działania dla kadry wspierającej proces dydaktyczny, w tym szkolenia, warsztaty, mentoring, 

itp. z zakresu zarządzania, organizacji i komunikacji, 

• wspieranie działań w zakresie opracowywania materiałów/ dokumentów dydaktycznych, w 

tym m.in. materiałów uwzględniających potrzeby studentów z niepełnosprawnościami; 

• zakup narzędzi umożliwiających wdrożenie innowacyjnych metod do procesu kształcenia; 

• prowadzenie badań ewaluacyjnych w zakresie jakości i skuteczności proponowanych form 

wsparcia. 

Wnioskodawcy: Uczelnie publiczne i niepubliczne. 
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Dofinansowanie: Planowana alokacja na doskonalenie dydaktyczne na uczelniach wynosi: 19 606 

368,27 zł. Wysokość środków finansowych przyznanych na wydatki kwalifikowane w projekcie wynosi 

100%. Dopuszcza się możliwość kwalifikowania wydatków w projekcie ponoszonych od dnia 

ogłoszenia niniejszego Zaproszenia pod warunkiem zawarcia umowy, o której mowa w ust. 4. 4. 

Przyznane środki finansowe będą przekazywane uczelni na podstawie umowy określającej warunki 

finansowania, realizacji i rozliczenia udziału w projekcie. 

Okres trwania projektu: Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż do 30 września 2023 r.  

Termin składania wniosków: do 21 marca 2022 r. 

Miejsce/sposób składania wniosków: Ofertę, podpisaną przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania uczelni należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2070), doręczonego za pomocą: 

1. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (adres skrytki ePUAP 

/gn9u55ai9v/skrytkaESP – przy czym uwierzytelnienie tożsamości składającego ofertę 

powinno być dokonane przy użyciu tzw. profilu zaufanego albo bezpiecznego podpisu 

elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; 

2. e-nośnika (nośnika elektronicznego) – przy czym uwierzytelnienie tożsamości składającego 

ofertę powinno być dokonane wyłącznie przy użyciu bezpiecznego 5 podpisu 

elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; nośnik 

należy przesłać pocztą na adres: Ministerstwo Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529 

Warszawa (z dopiskiem na kopercie: „Doskonałość dydaktyczna uczelni”). 

W ramach naboru uczelnia może złożyć maksymalnie jedną ofertę. W razie chęci udziału w 

konkursie bardzo  prosimy o wcześniejszy kontakt z DFS COP. 

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

W przypadku pytań prosimy o kontakt:  

Elżbieta Śmietanka 

Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów  

tel. 22 234 59 26, email:elzbieta.smietanka@pw.edu.pl 

1. Ważny komunikat dotyczący konkursów "Społeczna odpowiedzialność nauki" i "Doskonała 

nauka" 

W związku z ograniczeniem ilości wniosków składanych przez jednego wnioskodawcę (Politechnika 

Warszawska) do pięciu w każdym konkursie uprzejmie prosimy o zadeklarowanie ewentualnego 

uczestnictwa w tych konkursach kierowników projektów, podając temat i krótki opis wniosku. 

Zgłoszenia deklaracji przygotowania tegorocznych wniosków projektowych prosimy przesyłać na 

adres e-mail: wojciech.jarnuszkiewicz@pw.edu.pl w terminie do dnia 2 marca br. 

Komunikaty 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-pozakonkursowego-doskonalosc-dydaktyczna-uczelni
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Szczegółowe informacje dotyczące konkursów „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” oraz „Doskonała 

Nauka” znajdują się na stronie Centrum Obsługi Projektów. 

______________________________________________________________________________ 

2. ERC Consolidator Grant: sesja pytań i odpowiedzi 

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w wirtualnej sesji pytań i odpowiedzi dla aplikujących o granty 

ERC Consolidator, organizowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK). 

Spotkanie skierowane jest do aplikujących o granty ERC Consolidator w aktualnym konkursie. 

Spotkanie odbędzie się 1 marca 2022 r. , godz. 10.00-11:00. 

Na wydarzenie należy się zarejestrować. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie KPK. 

__________________________________________________________________________________  

3. Cykl spotkań nt. „Partnerstwa na Horyzoncie – poznaj możliwości udziału w partnerstwach 

europejskich” 

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w cyklu spotkań nt. „Partnerstwa na Horyzoncie – poznaj 

możliwości udziału w partnerstwach europejskich”, organizowanych przez Krajowy Punkt 

Kontaktowy. 

Wydarzenie ma na celu przybliżenie tematyki dotyczącej partnerstw i korzyści wynikających z 

uczestnictwa zarówno w charakterze wnioskodawców, jak również ekspertów oraz członków ciał 

doradczych. 

Podczas spotkań zostaną omówione partnerstwa z obszaru technologii cyfrowych i przemysłowych, 

ich cele, struktura, strategie i tematyka. 

Rejestracja prowadzona jest niezależnie na poszczególne spotkania przedstawione poniżej. Liczba 

miejsc jest ograniczona. 

WTOREK – 1 marca 2022 

Spotkanie 1, godz. 10.00-12.40 

Partnerstwa instytucjonalne: 

• Smart Networks and Sevices (SNS) 

• Key Digital Technologies (KDT) 

• European Metrology 

Rejestracja_Spotkanie 1 

CZWARTEK – 3 marca 2022  

Spotkanie 2, godz. 10.00-13.00 

Partnerstwa współprogramowane w obszarze Technologii Cyfrowych: 

https://www.cop.pw.edu.pl/Projekty-krajowe/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/MEiN-Spoleczna-Odpowiedzialnosc-Nauki
https://www.cop.pw.edu.pl/Projekty-krajowe/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/MEiN-Doskonala-nauka
https://www.cop.pw.edu.pl/Projekty-krajowe/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/MEiN-Doskonala-nauka
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/erc-consolidator-grant-sesja-pytan-i-odpowiedzi-2
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/erc-consolidator-grant-sesja-pytan-i-odpowiedzi-2
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/partnerstwa-na-horyzoncie-technologie-cyfrowe-i-przemyslowe
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• Made in Europe (MiE), 

• AI, Data and Robotics (ADRA), 

• Stowarzyszenie euRobotics 

• Photonics 

Rejestracja_Spotkanie 2 

PIĄTEK – 4 marca 2022 

Spotkanie 3, godz. 10.00-12.50 

Partnerstwa współprogramowane w obszarze Technologii Przemysłowych: 

• Processes4Planet 

• Clean Steel 

Rejestracja_Spotkanie 3 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie KPK. 

__________________________________________________________________________________  

4. Szkolenie nt. „Możliwości w Horyzoncie Europa – Grant, a może Ekspert Komisji 

Europejskiej?” 

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu on-line pt. „Możliwości w Horyzoncie Europa – 

Grant, a może Ekspert Komisji Europejskiej?”, organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy. 

Szkolenie jest w szczególności skierowane do osób rozpoczynających swoją przygodę z Programem 

Ramowym Horyzont Europa. 

Podczas szkolenia zostaną przedstawione możliwości  dla jednostek naukowych i przemysłowych w 

Programie Horyzont Europa oraz zostaną omówione kwestie związane z Portalem Funding & Tender 

Opportunities, który dedykowany jest programom zarządzanym centralnie przez Komisje Europejską. 

Szkolenie odbędzie się 8 marca 2022 roku, godz. 10.00-13.30. 

Na wydarzenie należy się zarejestrować. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie KPK. 

Szkolenia 

1. 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.kpk.gov.pl/wydarzenia/partnerstwa-na-horyzont-technologie-cyfrowe-i-przemyslowe-cz2
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/partnerstwa-na-horyzoncie-technologie-cyfrowe-i-przemyslowe-cz-3
https://www.kpk.gov.pl/partnerstwa-na-horyzoncie
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/mozliwosci-w-horyzoncie-europa-grant-a-moze-ekspert-komisji-europejskiej
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/mozliwosci-w-horyzoncie-europa-grant-a-moze-ekspert-komisji-europejskiej
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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 
_________________________________________________________________________________ 

2. 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 
_________________________________________________________________________________ 

3. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

Data  Organizator  Temat  

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  

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.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/pomoz-zaprojektowac-wsparcie-w-obszarze-badan-i-rozwoju-na-mazowszu/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/pomoz-zaprojektowac-wsparcie-w-obszarze-badan-i-rozwoju-na-mazowszu/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/pomoz-zaprojektowac-wsparcie-w-obszarze-badan-i-rozwoju-na-mazowszu/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/pomoz-zaprojektowac-wsparcie-w-obszarze-badan-i-rozwoju-na-mazowszu/
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 23.02.2022 
 
 
 

2022-03-01  Krajowy Punkt Kontaktowy - 

NCBR  

Partnerstwa na Horyzoncie – poznaj możliwości 

udziału w partnerstwach europejskich - 

partnerstwa instytucjonalne  

2022-03-03  Krajowy Punkt Kontaktowy - 

NCBR  

Partnerstwa na Horyzoncie – poznaj 

możliwości udziału w partnerstwach 

europejskich partnerstwa współprogramowane 

w obszarze Technologii Cyfrowych  

2022-03-04  Krajowy Punkt Kontaktowy - 

NCBR  

Partnerstwa na Horyzoncie – poznaj 

możliwości udziału w partnerstwach 

europejskich partnerstwa współprogramowane 

w obszarze Technologii Przemysłowych  
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