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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji 
sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe 
udostępnienie zasobów nauki) 

2. Horyzont 2020 – ERC Starting Grant 
3. Horyzont 2020 – ERC Synergy Grant 

 
Komunikaty 

1. Rozwój kariery naukowca – od doktora do doświadczonego naukowca 
 
Szkolenia 

1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji 
sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe 
udostępnienie zasobów nauki) 
 
Cel: Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki. 
Tematyka: Dowolna dyscyplina naukowa. 
Wnioskodawcy: Centralne jednostki administracji rządowej/organy administracji rządowej, jednostki 
podległe lub nadzorowane przez centralne jednostki administracji rządowej (z wyłączeniem jednostek 
administracji niezespolonej), jednostki naukowe, uczelnie, urzędy wojewódzkie, o ile występują 
w partnerstwie z podmiotami, wśród których są inne urzędy wojewódzkie.  
Partnerami ww. wnioskodawców mogą być podmioty wskazane powyżej jako wnioskodawcy, urzędy 
wojewódzkie, jednostki administracji niezespolonej, o ile wnioskodawcą jest pełniący zwierzchnictwo 
odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej, przedsiębiorstwa, organizacje 
pozarządowe. 
Dofinansowanie: Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu. 
Wartość projektu w ramach konkursu wynosi od 4 mln zł do 50 mln euro.  
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 66,90 mln zł. 
Okres trwania projektu: do 36 m-cy. 
Termin składania wniosków: od 12 października 2018 r. do 26 października 2018 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy 
użyciu aplikacji generatora wniosków o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej pod 
adresem: http://generator.cppc.gov.pl/, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie 
stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu konkursu.  

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach 
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) za pośrednictwem aplikacji 
internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc020301.cppc.gov.pl/. 

Wnioskodawca ma obowiązek posiadać pozytywną ocenę projektu wydaną przez Komitet 
Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) najpóźniej na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. 

http://generator.cppc.gov.pl/
https://popc020301.cppc.gov.pl/
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W związku z tym istnieje wymóg prezentacji projektu przez wnioskodawcę lub przedstawiciela 
wnioskodawcy na posiedzeniu Komitetu według obowiązującego wzoru. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-2-3-1-nauka-9-nabor/  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Małgorzata Szymańska 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 59 26, email: malgorzata.szymanska@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Horyzont 2020 – ERC Starting Grant 
 
Cel: Wsparcie realizacji twórczych i nowatorskich pomysłów badawczych we wszystkich dziedzinach 
nauki, szczególnie badań interdyscyplinarnych, pionierskich, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, 
przekraczających obecne granice wiedzy (frontier research) i prowadzących do ważnych odkryć 
i przełomowych wyników. 
Tematyka: Dowolna dyscyplina naukowa. 
Wnioskodawcy: Początkujący naukowcy, 2-7 lat po doktoracie.  
Dofinansowanie: do 1,5 mln EUR. W wypadkach przedstawionych w Programie Pracy można otrzymać 
dodatkowe 0,5 mln EUR. 
Okres trwania projektu: do 5 lat. 
Termin składania wniosków: 17 października 2018 r., godz. 17:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za 
pośrednictwem systemu informatycznego Participant Portal. Do wniosku należy dołączyć skan Letter 
of Commitment of the Host Institution. W przypadku Politechniki Warszawskiej taki dokument 
podpisuje Prorektor ds. Nauki, natomiast uzyskaniem podpisu zajmuje się Dział Projektów 
Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów. 
 
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronach:  

 KE: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/
erc-2019-stg.html 

 ERC: https://erc.europa.eu/funding/starting-grants  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
dr inż. Izabela Dranka  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 80, email: izabela.dranka@pw.edu.pl  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Horyzont 2020 – ERC Synergy Grant 
 
Cel: Umożliwienie wspólnych badań wybitnym naukowcom (Principal Investigators) i ich zespołom 
o różnych umiejętnościach, wiedzy i zasobach. Główni badacze składający wniosek muszą wykazać 
synergię, komplementarność i wartość dodaną takiej współpracy, która może doprowadzić do 

http://krmc.mc.gov.pl/krm/aktualnosci/4039,Wymog-prezentacji-projektu-informatycznego-na-posiedzeniu-Komitetu.html
https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-2-3-1-nauka-9-nabor/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2019-stg.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2019-stg.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2019-stg.html
https://erc.europa.eu/funding/starting-grants
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przełomowych odkryć, niemożliwych do osiągnięcia, gdyby poszczególni naukowcy pracowali 
oddzielnie. 
Tematyka: Dowolna dyscyplina naukowa. 
Wnioskodawcy: Grupa 2–4 wybitnych badaczy, spośród których jeden zostanie wyznaczony na 
Corresponding Principal Investigator.   
Dofinansowanie: do 10 mln euro na projekt. W określonych przypadkach można otrzymać dodatkowe 
4 mln EUR. 
Okres trwania projektu: do 6 lat. 
Termin składania wniosków: 8 listopada 2018 r., godz. 17:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za 
pośrednictwem systemu informatycznego Participant Portal. Do wniosku należy dołączyć skan 
Commitment of the corresponding host institution. W przypadku Politechniki Warszawskiej taki 
dokument podpisuje Prorektor ds. Nauki, natomiast uzyskaniem podpisu zajmuje się Dział Projektów 
Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów. 
 
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie:  

 KE: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/
erc-2019-syg.html  

 ERC: https://erc.europa.eu/node/2289  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
dr inż. Izabela Dranka  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 80, email: izabela.dranka@pw.edu.pl  
 
 

Komunikaty 

 
1. Rozwój kariery naukowca – od doktora do doświadczonego naukowca 

W Biuletynie PW opublikowano kolejny artykuł z cyklu „Rozwój kariery naukowca”. Tym razem 
prezentujemy różne ścieżki rozwoju kariery naukowej i możliwości ubiegania się o granty dla 
naukowców ze stopniem doktora w zależności od dorobku naukowego i planów. Artykuł dostępny jest 
również na stronie www.cop.pw.edu.pl w dziale Szkolenia/Materiały.  
 W dziale COP/Doradztwo dostępny jest również Formularz poszukiwania źródeł finansowania 
projektu, przeznaczony dla osób, które mają wstępną propozycję projektu, ale nie wiedzą, gdzie 
szukać źródeł jego finansowania, który konkurs czy program byłby dla nich odpowiedni. Formularz 
pozwoli ustalić i zaproponować możliwości pozyskania dofinansowania dla konkretnego pomysłu 
naukowego. 
 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2019-syg.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2019-syg.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2019-syg.html
https://erc.europa.eu/node/2289
http://www.cop.pw.edu.pl/
https://www.cop.pw.edu.pl/Szkolenia-Materialy/Szkolenia-i-materialy-COP
https://www.cop.pw.edu.pl/COP/Doradztwo
https://www.cop.pw.edu.pl/COP/Doradztwo
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Data Organizator Temat 

2018-10-16 
Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Energia, środowisko, materiały dla energii i 
przemysł procesowy w programie Horyzont 2020 - 
dzień informacyjny  

2018-10-16 
Ministerstwo Inwestycji i 
Rozwoju 

Szkolenie dla wnioskodawców i beneficjentów 
Programu Inteligentny Rozwój z realizacji zasady 
zrównoważonego rozwoju  

2018-10-12 
Ministerstwo Inwestycji i 
Rozwoju 

Szkolenie dla wnioskodawców i beneficjentów 
Programu Inteligentny Rozwój z realizacji zasady 
zrównoważonego rozwoju  

2018-10-10 
Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Bezpieczeństwo żywnościowe i biogospodarka w 
programie Horyzont 2020 - dzień informacyjny  

2018-10-05 
2018-10-04 
2018-10-03 
2018-10-02 
2018-10-01 

Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Prawo zamówień publicznych na dostawy i usługi 
oraz zasada konkurencyjności w projektach 
finansowanych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-
2020 

2018-10-02 
Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Horyzont 2020 dla miast - dzień informacyjny  

2018-09-28 
Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Szkolenia specjalistyczne pt. Studium wykonalności 
w projektach finansowanych w Ramach 
Regionalnego Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020  

2018-09-26 
Fundacja na rzecz Nauki 
Polskiej 

TEAM-NET – nowy program w ofercie FNP - 
spotkanie informacyjne  

https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-energia-srodowisko-materialy-dla-energii-i-przemysl-procesowy&znewsletter=12wrze%C5%9Bnia2018
https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-energia-srodowisko-materialy-dla-energii-i-przemysl-procesowy&znewsletter=12wrze%C5%9Bnia2018
https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-energia-srodowisko-materialy-dla-energii-i-przemysl-procesowy&znewsletter=12wrze%C5%9Bnia2018
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/wpisz-tytul-szkolenia-lub-konferencji-3-6/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/wpisz-tytul-szkolenia-lub-konferencji-3-6/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/wpisz-tytul-szkolenia-lub-konferencji-3-6/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/wpisz-tytul-szkolenia-lub-konferencji-3-6/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/wpisz-tytul-szkolenia-lub-konferencji-3-6/
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/wpisz-tytul-szkolenia-lub-konferencji-3-6/
https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-bezpieczenstwo-zywnosciowe-i-biogospodarka-w-programie-horyzont-2020&znewsletter=12wrze%C5%9Bnia2018
https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-bezpieczenstwo-zywnosciowe-i-biogospodarka-w-programie-horyzont-2020&znewsletter=12wrze%C5%9Bnia2018
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenia-specjalistyczne-pt-prawo-zamowien-publicznych-na-dostawy-i-uslugi-oraz-zasada-konkurencyjnosci-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckie/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenia-specjalistyczne-pt-prawo-zamowien-publicznych-na-dostawy-i-uslugi-oraz-zasada-konkurencyjnosci-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckie/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenia-specjalistyczne-pt-prawo-zamowien-publicznych-na-dostawy-i-uslugi-oraz-zasada-konkurencyjnosci-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckie/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenia-specjalistyczne-pt-prawo-zamowien-publicznych-na-dostawy-i-uslugi-oraz-zasada-konkurencyjnosci-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckie/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenia-specjalistyczne-pt-prawo-zamowien-publicznych-na-dostawy-i-uslugi-oraz-zasada-konkurencyjnosci-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckie/
https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-dla-miast-2&znewsletter=12wrze%C5%9Bnia2018
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenia-specjalistyczne-pt-studium-wykonalnosci-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenia-specjalistyczne-pt-studium-wykonalnosci-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenia-specjalistyczne-pt-studium-wykonalnosci-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenia-specjalistyczne-pt-studium-wykonalnosci-w-projektach-finansowanych-w-ramach-regionalnego-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/
https://www.fnp.org.pl/spotkanie-informacyjne-team-net-nowy-program-w-ofercie-fnp/
https://www.fnp.org.pl/spotkanie-informacyjne-team-net-nowy-program-w-ofercie-fnp/
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2018-09-26 
Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

EFRR–Zasady aplikowania o dofinansowanie oraz 
zasady wypełniania wniosku aplikacyjnego w 
systemie MEWA 2.0 w ramach RPO WM 2014-2020  

2018-09-25 
Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Systemy teleinformatyczne stosowane przy 
ubieganiu się i rozliczaniu środków z RPO WM 
2014-2020 – MEWA 2.0 i SL2014  

2018-09-24 

Regionalny Punkt 
Kontaktowy Centrum 
Programów Badawczych UE 
oraz Krajowy Punkt 
Kontaktowy Programów 
Badawczych UE 

Przygotowanie wniosków na ERC Starting Grants 
oraz ERC Consolidator Grants w ramach bieżących 
konkursów ogłoszonych w programie HORYZONT 
2020 - warsztaty dla wnioskodawców 

2018-09-24 
Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa 

Szkolenie dla wnioskodawców działania 3.1 POPC – 
IV nabór (e-zasoby) 

2018-09-21 
Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

Szkolenie w Warszawie poświęcone 
kwalifikowalności wydatków oraz systemowi 
MEWA 2.0 - dla początkujących 

 
 

 

 
 
 
 

https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/efrr-zasady-aplikowania-o-dofinansowanie-oraz-zasady-wypelniania-wniosku-aplikacyjnego-w-systemie-mewa-2-0-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/efrr-zasady-aplikowania-o-dofinansowanie-oraz-zasady-wypelniania-wniosku-aplikacyjnego-w-systemie-mewa-2-0-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/efrr-zasady-aplikowania-o-dofinansowanie-oraz-zasady-wypelniania-wniosku-aplikacyjnego-w-systemie-mewa-2-0-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-warszawie-systemy-teleinformatyczne-stosowane-przy-ubieganiu-sie-i-rozliczaniu-srodkow-z-rpo-wm-2014-2020-mewa-2-0-i-sl2014/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-warszawie-systemy-teleinformatyczne-stosowane-przy-ubieganiu-sie-i-rozliczaniu-srodkow-z-rpo-wm-2014-2020-mewa-2-0-i-sl2014/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-warszawie-systemy-teleinformatyczne-stosowane-przy-ubieganiu-sie-i-rozliczaniu-srodkow-z-rpo-wm-2014-2020-mewa-2-0-i-sl2014/
http://bob.strony.uw.edu.pl/warsztaty-dla-wnioskodawcow-przygotowanie-wnioskow-na-erc-starting-grants-oraz-erc-consolidator-grants-w-ramach-biezacych-konkursow-ogloszonych-w-programie-horyzont-2020/
http://bob.strony.uw.edu.pl/warsztaty-dla-wnioskodawcow-przygotowanie-wnioskow-na-erc-starting-grants-oraz-erc-consolidator-grants-w-ramach-biezacych-konkursow-ogloszonych-w-programie-horyzont-2020/
http://bob.strony.uw.edu.pl/warsztaty-dla-wnioskodawcow-przygotowanie-wnioskow-na-erc-starting-grants-oraz-erc-consolidator-grants-w-ramach-biezacych-konkursow-ogloszonych-w-programie-horyzont-2020/
http://bob.strony.uw.edu.pl/warsztaty-dla-wnioskodawcow-przygotowanie-wnioskow-na-erc-starting-grants-oraz-erc-consolidator-grants-w-ramach-biezacych-konkursow-ogloszonych-w-programie-horyzont-2020/
https://cppc.gov.pl/szkolenie-dla-wnioskodawcow-dzialania-3-1-popc-iv-nabor-e-zasoby/
https://cppc.gov.pl/szkolenie-dla-wnioskodawcow-dzialania-3-1-popc-iv-nabor-e-zasoby/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-kwalifikowalnosci-wydatkow-oraz-systemowi-mewa-20-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-dla-poczatkujacych-1/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-kwalifikowalnosci-wydatkow-oraz-systemowi-mewa-20-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-dla-poczatkujacych-1/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-poswiecone-kwalifikowalnosci-wydatkow-oraz-systemowi-mewa-20-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-dla-poczatkujacych-1/

