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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 

Konkursy 

1. Pierwszy nabór wniosków Interreg Europa 2021-2027 

2. Otwarcie naboru wniosków w VIII konkursie GOSPOSTRATEG (projekty zamawiane) 

Komunikaty 

1. Wydłużenie terminu składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego pt. "Doskonałość 

dydaktyczna uczelni" 

2. Szkolenie “ABC przygotowania wniosku projektowego w Horyzoncie Europa – Część 

administracyjna A” 

3. Aktualizacja dokumentacji konkursowej BRIK II 
4. Szkolenie „ABC przygotowania wniosku projektowego w Horyzoncie Europa – Część 

merytoryczna B” 

 

Szkolenia 

1. Spotkanie informacyjne COP PW dotyczące możliwości pozyskania środków na realizację 

projektów współpracy międzyregionalnej Interreg Europa 2021-2027 

2. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

1. Pierwszy nabór wniosków Interreg Europa 2021-2027 

Cel: Poprawa wdrażania polityk rozwoju regionalnego, w tym „Inwestycje na rzecz wzrostu i 

zatrudnienia”, poprzez promowanie wymiany doświadczeń, innowacyjnych podejść i rozwijanie 

zdolności w odniesieniu do identyfikacji, upowszechniania i zastosowania dobrych praktyk wśród 

podmiotów polityki regionalnej. 

Tematyka: Program opiera się na jednym, przekrojowym priorytecie, celu szczegółowym Interreg 

"Lepsze zarządzanie współpracą". Oznacza to, że beneficjenci mogą podejmować współpracę we 

wszelkich zagadnieniach o wspólnym znaczeniu, zgodnie z ich potrzebami regionalnymi, pod 

warunkiem, że zagadnienia te mieszczą się w zakresie polityki spójności. Z perspektywy tematycznej 

zakres ten określają cele polityki i cele szczegółowe polityki Spójności. Jednocześnie uznano potrzebę 

skoncentrowania zasobów na obszarach polityki, które są najbardziej istotne i pilne dla regionów w 

Europie. 

Ponadto, w kontekście celu szczegółowego Interreg "Lepsze zarządzanie współpracą", Interreg Europa 

może wspierać współpracę "nietematyczną", dotyczącą zagadnień czysto wdrożeniowych, związanych 

z politykami rozwoju regionalnego (np. pomoc państwa, zamówienia publiczne, narzędzia 
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terytorialne, instrumenty finansowe, ocena i monitorowanie). Te kwestie związane z zarządzaniem są 

również ważne podczas prac związanych ze zwiększaniem skuteczności polityk rozwoju regionalnego. 

Wnioskodawcy:  

• Władze publiczne 

• Podmioty prawa publicznego 

• Prywatne organizacje non-profit 

Prywatne organizacje non-profit i partnerzy ze Szwajcarii nie mogą przyjąć roli partnera wiodącego. 

Partnerstwo/podwykonawstwo: projekty muszą obejmować partnerów z co najmniej trzech krajów, 

z których co najmniej dwa to beneficjenci z państw członkowskich UE, przy czym ci ostatni ubiegają 

się o finansowanie z programu Interreg Europa. Ponadto Interreg Europe wymaga od wszystkich 

szerokiego zasięgu geograficznego wniosków. 

Dofinansowanie: Program skupia największą część budżetu programu na obszarach tematycznych 

objętych wybranymi celami szczegółowymi: 

Dofinansowanie 80% dla celów polityki: 

1. Bardziej inteligentna Europa 
2. Bardziej ekologiczna Europa  
3. Europa o silniejszym wymiarze społecznym (w zależności od konkretnych celi) 

20 % dofinansowania: 

4. Bardziej połączona Europa 
5. Europa o silniejszym wymiarze społecznym (w zależności od konkretnych celi) 
6. Europa bliżej obywateli 

Termin składania wniosków: do 31 maja 2022 r.  

Miejsce/sposób składania wniosków: Pakiet aplikacyjny do naboru jest dostępny na stronie 

programu (www.interregeurope.eu) i zawiera następujące dokumenty: 

• niniejsze warunki naboru 

• podręcznik programu 

• wzór formularza wniosku w portalu Interreg Europa 

• wzór "deklaracji" 

Wnioskodawcy projektu, którzy chcieliby złożyć wniosek, muszą wypełnić formularz wniosku w języku 

angielskim, ponieważ jest to język roboczy programu. Wnioski złożone w innym języku zostaną uznane 

za niekwalifikowalne. System online dokonuje szeregu automatycznych kontroli poprawności, które 

chronią użytkownika przed przesłaniem formularza, jeśli nie jest on prawidłowo wypełniony. Wszyscy 

partnerzy (w tym partner wiodący) i stowarzyszone władze odpowiedzialne za politykę – w 

stosownych przypadkach – muszą dostarczyć deklaracje wykorzystując wzór dostarczony przez 

program (Załącznik 02 do regulaminu naboru). Deklaracje te muszą zostać załadowane do Portalu jako 

część wniosku. 
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Szczegółowe informacje: dostępne są na portalu Funduszy Europejskich oraz na stronie programu 

Interreg Europa. 

Warunki naboru wniosków w języku polskim 

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. Otwarcie naboru wniosków w VIII konkursie GOSPOSTRATEG (na projekty zamawiane) 

Cel: Wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych 

w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. 

Tematyka: Obejmuje jedno zagadnienie badawcze: 

Opracowanie polskiej bazy scenariuszy drogowych umożliwiających testowanie systemów percepcji 

dla autonomicznych pojazdów – BAT (Zamawiający – Ministerstwo Infrastruktury). 

Wnioskodawcy: Konsorcja składające się z jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji 

oraz stowarzyszeń - maksymalnie 5 podmiotów. 

Dofinansowanie: Całkowity budżet konkursu to 10 mln zł. 

Okres trwania projektu: do 36 m-cy.  

Termin składania wniosków: do 31 maja 2022 r. 

Miejsce/sposób składania wniosków: Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej 

w systemie LSI. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie NCBR. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:  

Justyna Wojciechowska 

Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów  

tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl 

1. Wydłużenie terminu składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego pt. 

"Doskonałość dydaktyczna uczelni" 

Termin składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego pt. "Doskonałość dydaktyczna uczelni" 

został wydłużony do dnia 20 kwietnia 2022 r.  

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie MEiN.  

Komunikaty 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/aktualnosci/projekt-podrecznika-i-warunkow-pierwszego-naboru-wnioskow-interreg-europa-2021-2027/
https://www.interregeurope.eu/
https://www.interregeurope.eu/
https://www.ewt.gov.pl/media/107075/warunki_1_nabor.pdf
https://lsi.ncbr.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg--viii-konkurs-na-projekty-zamawiane
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wydluzenie-terminu-naboru-ofert-w-ramach-projektu-pozakonkursowego-pt-doskonalosc-dydaktyczna-uczelni
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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 

__________________________________________________________________________________  

2. Szkolenie “ABC przygotowania wniosku projektowego w Horyzoncie Europa – Część 

administracyjna A” 

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu online „“ABC przygotowania wniosku projektowego 

w Horyzoncie Europa – Część administracyjna A”, organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy 

(KPK). 

Podczas szkolenia zostanie przedstawiona funkcjonalność portalu Funding & Tenders oraz zostanie 

omówiona Część administracyjna wniosku A: Application form (Part A). 

Szkolenie odbędzie się 22 marca 2022 r., godz. 10.00-13.30.  

Na wydarzenie należy się zarejestrować. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie KPK. 

__________________________________________________________________________________  

3. Aktualizacja dokumentacji konkursowej BRIK II 
Informujemy o istotnej aktualizacji dokumentacji konkursowej BRIK II. Aktualizacja dotyczy korekty 

podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych wskazanej w klauzulach informacyjnych 

będących załącznikami do Regulaminu Konkursu (zmiana art. 27 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o NCBR na art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o NCBR). 

Dokonano również korekty podstawy prawnej przetwarzania danych wskazanej w klauzulach 

informacyjnych znajdujących się w pkt. VIII wzoru wniosku - Oświadczenia  (zmiana art. 27 ustawy 

z dnia 30 kwietnia 2010 r. o NCBR na art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o NCBR). 

Doprecyzowano również treść uwagi dotyczącej dopuszczalnej poprawy wniosku - w związku z tym, 

że kryteria dostępu i kryteria punktowane nie mają ciągłej numeracji konieczne było 

uszczegółowienie, że możliwość poprawy nie dotyczy wyłącznie kryterium dostępu nr 1. 

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 

Elżbieta Śmietanka 

Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów  

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

__________________________________________________________________________________  

https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projektowego-w-horyzoncie-europa-czesc-administracyjna-a
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projektowego-w-horyzoncie-europa-czesc-administracyjna-a
https://www.gov.pl/web/ncbr/aktualizacja-dokumentacji-konkursowej-brik-ii2
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4. Szkolenie „ABC przygotowania wniosku projektowego w Horyzoncie Europa – Część 

merytoryczna B” 

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu online „ABC przygotowania wniosku projektowego 

w Horyzoncie Europa – Część merytoryczna B”, organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy 

(KPK). 

Podczas szkolenia zostanie omówiona Część merytoryczna wniosku: Project proposal – Technical 

description (Part B) oraz zostaną przedstawione kwestie zawarte w Programie Pracy, na które należy 

zwrócić uwagę przygotowując wniosek. 

Szkolenie odbędzie się 24 marca 2022 r., godz. 10.00-14.30.  

Na wydarzenie należy się zarejestrować. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie KPK. 

Szkolenia 

1. Spotkanie informacyjne COP PW dotyczące możliwości pozyskania środków na realizację 

projektów współpracy międzyregionalnej Interreg Europa 2021-2027 
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym 
możliwości pozyskania środków na realizację projektów współpracy międzyregionalnej Interreg 
Europa 2021-2027.  

Spotkanie odbędzie się w formie online w dniu 12 kwietnia 2022 r., dzień po inauguracji pierwszego 
naboru wniosków projektowych w Programie, która zaplanowana jest podczas wydarzenia Europe, 
let's cooperate! 2022.  

W trakcie spotkania dowiedzą się Państwo, jak można pozyskać środki z funduszy UE na projekty 
międzynarodowe, mając na uwadze, że umiędzynarodowienie jest jednym z priorytetów Politechniki 
Warszawskiej oraz ma niezwykle korzystny wpływ na ocenę dyscyplin w ramach procesu ewaluacji. 

Dodatkowym argumentem wzięcia udziału w naborze jest uproszczona procedura kwalifikowania 
budżetu projektu, w tym możliwość wypłaty wynagrodzeń. 

Realizacja projektów międzynarodowych współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE może być 
doskonałym etapem zbierania doświadczeń przed aplikowaniem o środki w ramach innych 
programów europejskich np. Horyzontu Europa. 

Zapraszamy! 

Prowadzący szkolenie: pracownicy Centrum Obsługi Projektów. 

Termin: 12 kwietnia 2022 r., godz. 14:00-15:30. 

Miejsce: online (platforma MS Teams). 

Zgłoszenie: formularz rejestracyjny.  

__________________________________________________________________________________ 

https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projektowego-w-horyzoncie-europa-czesc-merytoryczna-b
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projektowego-w-horyzoncie-europa-czesc-merytoryczna-b
https://www.cop.pw.edu.pl/content/view/full/3551
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2. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

Data  Organizator  Temat  

2022-03-22  Krajowy Punkt Kontaktowy - 

NCBR  

ABC przygotowania wniosku projektowego w 

Horyzoncie Europa. Część administracyjna A  

2022-03-24  Krajowy Punkt Kontaktowy - 

NCBR  

ABC przygotowania wniosku projektowego w 

Horyzoncie Europa. Część merytoryczna B  

2022-03-25  Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju  

Problemy w projektach III osi POWER i ich 

wpływ na końcowe rozliczenie i osiągnięcie 

wskaźników projektu w kontekście zamykania 

perspektywy finansowej 2014-2020 (Uwaga! 

Rejestracja do 15 marca 2022 r.)  

2022-03-28  Biuro NCBR w Brukseli/BSP   EIT Urban Mobility. Projekty, trendy i 

wyzwania w obszarze logistyki miejskiej  

2022-05-30-

2022-06-03  

The French Alternative Energies 

and Atomic Energy Commission 

(CEA) and European 

Commission   

X edycja konferencji FISA 2022 & 

EURADWASTE'22 w obszarze EURATOM  
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https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projektowego-w-horyzoncie-europa-czesc-administracyjna-a?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=UE%20zawiesza%20finansowanie%20bada%C5%84%20z%20udzia%C5%82em%20organizacji%20z%20Rosji&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projektowego-w-horyzoncie-europa-czesc-administracyjna-a?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=UE%20zawiesza%20finansowanie%20bada%C5%84%20z%20udzia%C5%82em%20organizacji%20z%20Rosji&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projektowego-w-horyzoncie-europa-czesc-merytoryczna-b?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=UE%20zawiesza%20finansowanie%20bada%C5%84%20z%20udzia%C5%82em%20organizacji%20z%20Rosji&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projektowego-w-horyzoncie-europa-czesc-merytoryczna-b?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=UE%20zawiesza%20finansowanie%20bada%C5%84%20z%20udzia%C5%82em%20organizacji%20z%20Rosji&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.gov.pl/web/ncbr/szkolenie-problemy-w-projektach-iii-osi-power-i-ich-wplyw-na-koncowe-rozliczenie-i-osiagniecie-wskaznikow-projektu-w-kontekscie-zamykania-perspektywy-finansowej-2014-2020-trzeci-dodatkowy-termin?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Solidarno%C5%9B%C4%87%20poprzez%20badania%20i%20rozw%C3%B3j&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.gov.pl/web/ncbr/szkolenie-problemy-w-projektach-iii-osi-power-i-ich-wplyw-na-koncowe-rozliczenie-i-osiagniecie-wskaznikow-projektu-w-kontekscie-zamykania-perspektywy-finansowej-2014-2020-trzeci-dodatkowy-termin?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Solidarno%C5%9B%C4%87%20poprzez%20badania%20i%20rozw%C3%B3j&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.gov.pl/web/ncbr/szkolenie-problemy-w-projektach-iii-osi-power-i-ich-wplyw-na-koncowe-rozliczenie-i-osiagniecie-wskaznikow-projektu-w-kontekscie-zamykania-perspektywy-finansowej-2014-2020-trzeci-dodatkowy-termin?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Solidarno%C5%9B%C4%87%20poprzez%20badania%20i%20rozw%C3%B3j&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.gov.pl/web/ncbr/szkolenie-problemy-w-projektach-iii-osi-power-i-ich-wplyw-na-koncowe-rozliczenie-i-osiagniecie-wskaznikow-projektu-w-kontekscie-zamykania-perspektywy-finansowej-2014-2020-trzeci-dodatkowy-termin?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Solidarno%C5%9B%C4%87%20poprzez%20badania%20i%20rozw%C3%B3j&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.gov.pl/web/ncbr/szkolenie-problemy-w-projektach-iii-osi-power-i-ich-wplyw-na-koncowe-rozliczenie-i-osiagniecie-wskaznikow-projektu-w-kontekscie-zamykania-perspektywy-finansowej-2014-2020-trzeci-dodatkowy-termin?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Solidarno%C5%9B%C4%87%20poprzez%20badania%20i%20rozw%C3%B3j&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.gov.pl/web/ncbr/eit-urban-mobility-projekty-trendy-i-wyzwania-w-obszarze-logistyki-miejskiej?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=UE%20zawiesza%20finansowanie%20bada%C5%84%20z%20udzia%C5%82em%20organizacji%20z%20Rosji&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.gov.pl/web/ncbr/eit-urban-mobility-projekty-trendy-i-wyzwania-w-obszarze-logistyki-miejskiej?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=UE%20zawiesza%20finansowanie%20bada%C5%84%20z%20udzia%C5%82em%20organizacji%20z%20Rosji&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/10-edycja-konferencji-fisa-2022-euradwaste22-w-obszarze-euratom?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=UE%20zawiesza%20finansowanie%20bada%C5%84%20z%20udzia%C5%82em%20organizacji%20z%20Rosji&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/10-edycja-konferencji-fisa-2022-euradwaste22-w-obszarze-euratom?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=UE%20zawiesza%20finansowanie%20bada%C5%84%20z%20udzia%C5%82em%20organizacji%20z%20Rosji&utm_campaign=Newsletter%20NCBR

