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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. MJWPU ogłosiła konkurs w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa 
przedsiębiorstw, typ projektów: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego 

 
Komunikaty 

1. Harmonogram konkursów na rok 2018 (stan na 4.09.2018) 
2. Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 

RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/188.08.2018 
3. EURAXESS - granty i stypendia wrzesień 2018 
4. Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin NCN w grupie nauk humanistycznych, 

społecznych i o sztuce 
 
Szkolenia 

1. Krajowe projekty badawcze – aktualna oferta konkursowa, ze szczególnym uwzględnieniem 
konkursów NCN: Opus 16, Preludium 16 i Sonata 14 – szkolenie COP PW 

2. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. MJWPU ogłosiła konkurs w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa 
przedsiębiorstw, typ projektów: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego 
 
Cel: Wsparcie dla przedsiębiorców obejmujące: 

 inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą 
prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług, 

 stworzenie i rozwój w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów B+R. 
Tematyka: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstwa. 
Wnioskodawcy: Przedsiębiorstwa, powiązania kooperacyjne.  
Podwykonawstwo: Uczelnia występuje w projekcie jako podwykonawca. 
Dofinansowanie: Alokacja w konkursie wysokości 6 mln euro (25 663 800,00 zł). 
Wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi od 200 tys. zł do 10 mln zł. 
Okres trwania projektu: nie może przekroczyć 31 grudnia 2022 r. 
Termin składania wniosków: od 30 września 2018 r. do 05 grudnia 2018 r., godz. 15:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane są 
w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu MEWA 2.0.  
Dokumentację związaną z procesem zgłaszania się jednostek uczelni w roli podwykonawcy prac 
merytorycznych w projekcie, w kwotach powyżej limitu wskazanego w pełnomocnictwach 
kierowników jednostek organizacyjnych PW, podpisuje Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Rajmund 
Bacewicz za pośrednictwem Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii CZIiTT PW. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-
przedsiebiorstw-typ-projektow-tworzenie-lub-rozwoj-zaplecza-badawczo-rozwojowego-nr-rpma-01-
02-00-ip-01-14-082-18/  

https://mewa2.mazowia.eu/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-tworzenie-lub-rozwoj-zaplecza-badawczo-rozwojowego-nr-rpma-01-02-00-ip-01-14-082-18/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-tworzenie-lub-rozwoj-zaplecza-badawczo-rozwojowego-nr-rpma-01-02-00-ip-01-14-082-18/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-tworzenie-lub-rozwoj-zaplecza-badawczo-rozwojowego-nr-rpma-01-02-00-ip-01-14-082-18/
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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 
 
 

Komunikaty 

 
1. Harmonogram konkursów na rok 2018 (stan na 4.09.2018) 
 
W dziale Szkolenia/Materiały zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2018 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. 
 
Dostęp do działu Szkolenia/Materiały i harmonogramu jest możliwy jedynie z komputerów w sieci PW. 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 
RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/188.08.2018 
 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w dniu 28 sierpnia 2018 r. 
Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków 
w ramach konkursu nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18 do dnia 26 września 2018 r. do godz. 15:00. 

Przedłużenie terminu naboru podyktowane jest prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych 
wnioskodawców. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:  
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/rpma-01-02-00-ip-01-14-080-
18/?highlight=RPMA.01.02.00-IP.01-14-080%2F18  
 
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. EURAXESS - granty i stypendia wrzesień 2018 
 
Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym 
etapie kariery naukowej (wrzesień 2018 r.). 
 
Więcej informacji na stronie: 
https://cdn5.euraxess.org/sites/default/files/domains/pl/granty_i_stypendia_wrzesien_2018_3.pdf  
 
__________________________________________________________________________________ 

https://www.cop.pw.edu.pl/Szkolenia-Materialy/Harmonogram-konkursow
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/rpma-01-02-00-ip-01-14-080-18/?highlight=RPMA.01.02.00-IP.01-14-080%2F18
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/rpma-01-02-00-ip-01-14-080-18/?highlight=RPMA.01.02.00-IP.01-14-080%2F18
https://cdn5.euraxess.org/sites/default/files/domains/pl/granty_i_stypendia_wrzesien_2018_3.pdf
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4. Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin NCN w grupie nauk humanistycznych, 
społecznych i o sztuce 
 
Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła nabór kandydatów na stanowisko Koordynatora Dyscyplin 
Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.  
Główne oczekiwania wobec kandydatów: 

 co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk humanistycznych i społecznych,  

 znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,  

 bardzo dobra znajomość języka angielskiego,  

 co najmniej 4-letnie doświadczenie związane z prowadzeniem badań naukowych, 

 co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe. 
Do zadań Koordynatora Dyscyplin należeć będzie: 

 organizowanie i przeprowadzanie konkursów, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, 

 organizowanie prac Zespołów Ekspertów powołanych do oceny wniosków złożonych 
w konkursach, 

 upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych konkursach, 

 analiza złożonych wniosków pod względem formalnym, 

 ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów, 

 przedkładanie Dyrektorowi Narodowego Centrum Nauki do zatwierdzenia list rankingowych 
przygotowanych przez Zespoły Ekspertów, 

 realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki. 
Zgłoszenia z dopiskiem „Koordynator Dyscyplin – Konkurs” należy przesłać do 28 września 2018 r. 
(decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysłania za pośrednictwem kuriera, data wpływu 
do NCN) na adres Narodowego Centrum Nauki (ul. Królewska 57, 30-081 Kraków) lub złożyć osobiście 
w siedzibie Centrum. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: 
https://www.ncn.gov.pl/BIP/index.php?id=120&p=417 
 
 

Szkolenia 

 
1. Krajowe projekty badawcze – aktualna oferta konkursowa, ze szczególnym uwzględnieniem 
konkursów NCN: Opus 16, Preludium 16 i Sonata 14 – spotkanie informacyjne COP PW 
Dnia 10 października 2018 r., o godz. 10:00 odbędzie się spotkanie informacyjne nt. aktualnej krajowej 
oferty konkursowej, ze szczególnym uwzględnieniem konkursów NCN: Opus 16, Preludium 16 i Sonata 
14. 
 Organizatorem wydarzenia jest Centrum Obsługi Projektów Politechniki Warszawskiej. 
Miejsce: sala 4.07, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4. 
 Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszę o przesłanie zgłoszenia na adres: 
cop@pw.edu.pl najpóźniej do 20 września 2018 r. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, wydział 
i dane kontaktowe. Liczba miejsc ograniczona. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Bartosz Kosikowski  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 64 10, email: bartosz.kosikowski@pw.edu.pl 

https://www.ncn.gov.pl/BIP/index.php?id=120&p=417
mailto:cop@pw.edu.pl
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2. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2018-
10-16 

Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Energia, środowisko, materiały dla energii i 
przemysł procesowy - dzień informacyjny nt. 
konkursów Horyzont 2020  

2018-
10-11-
12 

Enteprise Europe Network Spotkanie brokerskie Nuclear Physics Innovation 
oraz warsztaty Nuclear Physics Research-
Technology Coaction 

2018-
10-02 

Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Dzień informacyjny dla miast - konkursy Horyzont 
2020 dotyczące innowacji w miastach 

2018-
09-25 

Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

EIT Awareness Day 

2018-
09-14 

Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych 

Zamówienia na usługi społeczne oraz 
monitorowanie uczestników projektu (wraz z 
aktualizacją zapisów umowy o dofinansowanie w 
związku z RODO) w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

2018-
09-13 

Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych 

Zamówienia na usługi społeczne oraz analiza 
umowy o dofinansowanie w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

2018-
09-11 

Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych 

Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji 
w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami 

2018-
09-11 

Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych 

Zamówienia publiczne w projekcie realizowane 
zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz 
monitorowanie uczestników projektu  

2018-
09-11 

Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Czy warto zostać ekspertem oceniającym wnioski 
w Programach Ramowych UE? 

 
 

 

 
 
 
 

http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-energia-srodowisko-materialy-dla-energii-i-przemysl-procesowy
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-energia-srodowisko-materialy-dla-energii-i-przemysl-procesowy
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-energia-srodowisko-materialy-dla-energii-i-przemysl-procesowy
http://www.kpk.gov.pl/?event=spotkanie-brokerskie-nuclear-physics-innovation-oraz-warsztaty-nuclear-physics-research-technology-coaction
http://www.kpk.gov.pl/?event=spotkanie-brokerskie-nuclear-physics-innovation-oraz-warsztaty-nuclear-physics-research-technology-coaction
http://www.kpk.gov.pl/?event=spotkanie-brokerskie-nuclear-physics-innovation-oraz-warsztaty-nuclear-physics-research-technology-coaction
https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-dla-miast-2&znewsletter=29sierpnia2018
https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-dla-miast-2&znewsletter=29sierpnia2018
https://www.kpk.gov.pl/?event=eit-awareness-day&znewsletter=22sierpnia2018
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-zamowien-na-uslugi-spoleczne-oraz-monitorowania-uczestnikow-projektu-aktualizacja-zapisow-umowy-o-dofinansowanie-w-zw-z-rodo-w-ramach-europejskiego-funduszu-spolecznego-region/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-zamowien-na-uslugi-spoleczne-oraz-monitorowania-uczestnikow-projektu-aktualizacja-zapisow-umowy-o-dofinansowanie-w-zw-z-rodo-w-ramach-europejskiego-funduszu-spolecznego-region/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-zamowien-na-uslugi-spoleczne-oraz-monitorowania-uczestnikow-projektu-aktualizacja-zapisow-umowy-o-dofinansowanie-w-zw-z-rodo-w-ramach-europejskiego-funduszu-spolecznego-region/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-zamowien-na-uslugi-spoleczne-oraz-monitorowania-uczestnikow-projektu-aktualizacja-zapisow-umowy-o-dofinansowanie-w-zw-z-rodo-w-ramach-europejskiego-funduszu-spolecznego-region/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-zamowien-na-uslugi-spoleczne-oraz-monitorowania-uczestnikow-projektu-aktualizacja-zapisow-umowy-o-dofinansowanie-w-zw-z-rodo-w-ramach-europejskiego-funduszu-spolecznego-region/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-zamowien-na-uslugi-spoleczne-oraz-monitorowania-uczestnikow-projektu-aktualizacja-zapisow-umowy-o-dofinansowanie-w-zw-z-rodo-w-ramach-europejskiego-funduszu-spolecznego-region/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-z-zamowien-na-uslugi-spoleczne-realizowane-zgodnie-z-art-138o-i-138p-oraz-analiza-umowy-o-dofinansowanie-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-z-zamowien-na-uslugi-spoleczne-realizowane-zgodnie-z-art-138o-i-138p-oraz-analiza-umowy-o-dofinansowanie-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-z-zamowien-na-uslugi-spoleczne-realizowane-zgodnie-z-art-138o-i-138p-oraz-analiza-umowy-o-dofinansowanie-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-z-zamowien-na-uslugi-spoleczne-realizowane-zgodnie-z-art-138o-i-138p-oraz-analiza-umowy-o-dofinansowanie-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-w-tym-dostepnosci-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-w-tym-dostepnosci-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-dotyczace-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-w-tym-dostepnosci-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-pt-zamowienia-publiczne-w-projekcie-realizowane-zgodnie-z-zasada-konkurencyjnosci-oraz-monitorowanie-uczestnikow-projektu/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-pt-zamowienia-publiczne-w-projekcie-realizowane-zgodnie-z-zasada-konkurencyjnosci-oraz-monitorowanie-uczestnikow-projektu/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-pt-zamowienia-publiczne-w-projekcie-realizowane-zgodnie-z-zasada-konkurencyjnosci-oraz-monitorowanie-uczestnikow-projektu/
https://www.kpk.gov.pl/?event=czy-warto-zostac-ekspertem-oceniajacym-wnioski-w-programach-ramowych-horyzont-2020
https://www.kpk.gov.pl/?event=czy-warto-zostac-ekspertem-oceniajacym-wnioski-w-programach-ramowych-horyzont-2020

