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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Horyzont 2020 - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (MSCA RISE) 
2. Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłasza konkurs nr POPC.03.02.00-IP.01-00-004/18 na 

dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz 
aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

 
Komunikaty 

1. EURAXESS - granty i stypendia grudzień 2018 r. 
2. Harmonogram naborów wniosków dla programu Polska Cyfrowa na 2019 r. 
3. Wprowadzenie wzoru oświadczenia składanego wraz z wnioskiem o płatność (RPO WM) 

 
Szkolenia 

1. COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia „Dostępne źródła finansowania, zasady 
aplikowania i realizacji dla projektów edukacyjnych uczelni (PO WER)” 

2. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Horyzont 2020 - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (MSCA RISE) 
 
Cel: Wymiana pracowników pomiędzy uczestniczącymi w projekcie instytucjami służąca wymianie 
wiedzy, rozwojowi kariery zawodowej uczestników, zacieśnianiu współpracy międzynarodowej i/lub 
międzysektorowej pomiędzy instytucjami krajów UE, stowarzyszonymi z H2020 oraz pozostałymi 
krajami (tzw. krajami trzecimi). 
Tematyka: Każda dziedzina wiedzy, wysoko cenione są projekty inter- i multidyscyplinarne. 
Wnioskodawcy: Konsorcjum składające się z minimum 3 instytucji znajdujących się w 3 różnych 
krajach. Instytucje mogą pochodzić z sektora akademickiego (np. państwowe i prywatne uczelnie 
wyższe, instytuty badawcze, organizacje międzynarodowe) oraz sektora pozaakademickiego 
(np. przedsiębiorstwa, w tym MŚP, szpitale, muzea, banki, organizacje pozarządowe i charytatywne). 
Dofinansowanie: Ryczałtowe, na podstawie osobomiesięcy.  
Okres trwania projektu: do 48 m-cy (max. 540 osobomiesięcy). 
Termin składania wniosków: do 2 kwietnia 2019 r., godz. 17:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za 
pośrednictwem systemu informatycznego Participant Portal. 
 
Szczegółowe informacje na stronach:  

 KPK PB UE: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=19312  

 KE (Participant Portal): 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/
msca-rise-2019.html    

 
 
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2019.html
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=19312
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2019.html
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W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Adam Gorzelańczyk  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 81, email: adam.gorzelanczyk@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłasza konkurs nr POPC.03.02.00-IP.01-00-004/18 na 
dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji 
cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
 
Cel: Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym e-usług 
publicznych. 
Tematyka: Wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania. 
Wnioskodawcy: Organizacje pozarządowe, partnerstwa organizacji pozarządowych z JST, instytucje 
prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, instytucje publiczne z obszaru 
nauki, instytucje publiczne z obszaru edukacji, instytucje publiczne z obszaru kultury, szkoły wyższe, 
partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami. 
Dofinansowanie: Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 
25 mln. zł. Minimalna wartość projektu złożonego do dofinansowania nie może być niższa niż 
300 tys. zł. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi:  

 1,7 mln zł – dla wniosków złożonych na obszar NUTS-3: Ostrołęcki, Radomski, Słupski, Płocki; 

 2,275 mln zł – dla wniosków złożonych na obszar NUTS-3: Miasto Łódź, Miasto Stołeczne 
Warszawa, Miasto Kraków, Katowicki, Miasto Poznań, Miasto Szczecin, Miasto Wrocław, 
Trójmiejski. 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych projektu. 
Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego na poziomie minimum 5% 
wydatków kwalifikowalnych projektu. 
Termin składania wniosków: od 28 grudnia 2018 r. do 29 marca 2019 r.  
Miejsce/Sposób składania wniosków:  

 Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący zasięgiem wyłącznie 
obszar gmin położonych w danym obszarze NUTS-3, objętym wnioskiem o dofinansowanie. 
Lista obszarów konkursowych NUTS-3, na które mogą zostać złożone wnioski 
o dofinansowanie, stanowi załącznik nr 1 do Formalnych i merytorycznych kryteriów wyboru 
projektów. 

• Wnioskodawca może złożyć w konkursie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie pod 
warunkiem, że każdy z nich zostanie złożony na inny obszar NUTS-3. 

• Wnioskodawca nie może złożyć jednego wniosku o dofinansowanie obejmującego kilka 
obszarów NUTS-3.  

• Na obszarze danego NUTS-3 będzie realizowany wyłącznie jeden projekt biorący udział 
w konkursie. 

• Wnioskodawca nie może występować w roli partnera w innym złożonym do dofinansowania 
wniosku w ramach działania 3.2 POPC w danym NUTS-3. 

• Podmiot należący do sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach 
publicznych dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych 
z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów z zachowaniem 
procedury wskazanej w art. 33 ust. 2 – 4a Ustawy. 
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W związku z powyższymi ograniczeniami proszę o jak najszybsze zgłoszenie informacji 
o przygotowywanym wniosku do Małgorzaty Szymańskiej, Dział Funduszy Strukturalnych Centrum 
Obsługi Projektów: malgorzata.szymanska@pw.edu.pl. 

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej, podpisane 
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 ze zm.), za pośrednictwem aplikacji 
internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl. 
 Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu formularza elektronicznego, 
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu. Elektroniczny formularz wniosku 
o dofinansowanie jest dostępny pod adresem: http://generator.cppc.gov.pl/. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-popc-3-2-czwarty-konkurs/  
 
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 
 
 

Komunikaty 

 
1. EURAXESS - granty i stypendia grudzień 2018 r. 
 
Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym 
etapie kariery naukowej (grudzień 2018 r.). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu EURAXESS. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Harmonogram naborów wniosków dla programu Polska Cyfrowa na 2019 r. 
 
Na stronie Polski Cyfrowej zamieszczono harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 
2019 rok. 

Konkurs na cyfrowe udostępnienie zasobów nauki w ramach działania 2.3.1 przewidziany 
został na II kwartał. Na podstawie kryteriów z poprzednich edycji wskazane jest, by podczas 
planowania prac nad wnioskiem, oszacować czas umożlwiający, po głoszeniu naboru przygotować 
publiczną prezentację założeń projektu oraz uzyskać pozytywną ocenę wniosku informatycznego 
wydaną przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: 
https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/Harmonogram_naborow_POPC_2019_27112018.pdf  
 
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 

mailto:malgorzata.szymanska@pw.edu.pl
https://popc03.cppc.gov.pl/
http://generator.cppc.gov.pl/
https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-popc-3-2-czwarty-konkurs/
https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/Harmonogram_naborow_POPC_2019_27112018.pdf
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3. Wprowadzenie wzoru oświadczenia składanego wraz z wnioskiem o płatność (RPO WM) 
 
Na stronie serwisu Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego pojawił się komunikat 
dotyczący załączania od 5 grudnia 2018 r. wraz z każdym wnioskiem o płatność rozliczającym wydatki 
realizowane w ramach zasady konkurencyjności załącznika pod nazwą: „OŚWIADCZENIE 
BENEFICJENTA do wniosku o płatność w sprawie powiązań kapitałowo-osobowych w projekcie.” 
 Zasada konkurencyjności została opisana w rozdziale 6.5.2 „Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: 
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-wprowadzenia-wzoru-
oswiadczenia-skladanego-wraz-z-wnioskiem-o-platnosc/  
 
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 
 
 

Szkolenia 

 
1. COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia „Dostępne źródła finansowania, zasady 
aplikowania i realizacji dla projektów edukacyjnych uczelni (PO WER)” 
 
Temat spotkania: Dostępne źródła finansowania, zasady aplikowania i realizacji dla projektów 
edukacyjnych uczelni (PO WER). 
Prowadzący szkolenie: pracownicy Centrum Obsługi Projektów PW. 
Termin: 13 grudnia 2018 r., godz. 13:00–15:30. 
Miejsce: sala 4.02, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4. 
 
Agenda:  

1. Projekty edukacyjne uczelni w ramach konkursów PO WER koordynowanych przez NCBR 
2. Projekty edukacyjne uczelni w ramach konkursów PO WER koordynowanych przez MNiSW 

 
Zgłoszenie: formularz rejestracyjny dostępny na stronie: https://www.cop.pw.edu.pl/Projekt-NERW-
PW/Rekrutacja-na-szkolenia/COP-PW-zaprasza-na-warsztaty-w-ramach-szkolenia-Dostepne-zrodla-
finansowania-zasady-aplikowania-i-realizacji-dla-projektow-edukacyjnych-uczelni-PO-WER  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
dr Halina Bukowiecka 
Sekcja Informacji Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 57 71, email: halina.bukowiecka@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-wprowadzenia-wzoru-oswiadczenia-skladanego-wraz-z-wnioskiem-o-platnosc/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-wprowadzenia-wzoru-oswiadczenia-skladanego-wraz-z-wnioskiem-o-platnosc/
https://www.cop.pw.edu.pl/Projekt-NERW-PW/Rekrutacja-na-szkolenia/COP-PW-zaprasza-na-warsztaty-w-ramach-szkolenia-Dostepne-zrodla-finansowania-zasady-aplikowania-i-realizacji-dla-projektow-edukacyjnych-uczelni-PO-WER
https://www.cop.pw.edu.pl/Projekt-NERW-PW/Rekrutacja-na-szkolenia/COP-PW-zaprasza-na-warsztaty-w-ramach-szkolenia-Dostepne-zrodla-finansowania-zasady-aplikowania-i-realizacji-dla-projektow-edukacyjnych-uczelni-PO-WER
https://www.cop.pw.edu.pl/Projekt-NERW-PW/Rekrutacja-na-szkolenia/COP-PW-zaprasza-na-warsztaty-w-ramach-szkolenia-Dostepne-zrodla-finansowania-zasady-aplikowania-i-realizacji-dla-projektow-edukacyjnych-uczelni-PO-WER
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2. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2019-01-08 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Nowy Participant Portal i co dalej?? 

2018-12-17 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych 

Wypełnianie wniosków o płatność oraz 
procedur kontroli w projektach Regionalnego 
Programu Województwa Mazowieckiego 
2014-2020 

2018-12-14 Krajowe Centrum Informatyki 
Kwantowej (KCIK), Sopot 

Dzień informacyjny dla wnioskodawców w 
konkursie QuantERA Call 2019  

2018-12-13 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych 

Zasady wypełniania wniosku o płatność oraz 
procedury kontroli w projektach 
Regionalnego Programu Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020  

2018-12-12 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo 
skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć 
projekt H2020 - warsztaty 

2018-12-12 Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu 
Kurs na MOOC 

2018-12-12 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych 

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

2018-12-12 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych 

Nabory 2019 – Jak przygotować się do 
aplikowania o środki w konkursach 
planowanych do ogłoszenia w 2019r. w 
ramach Osi Priorytetowej IX i X – RPO WM 
2014-2020 

2018-12-12 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych 

Rozliczanie projektów Regionalnego 
Programu Województwa Mazowieckiego 
2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014  

2018-12-12 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych 

Spotkanie informacyjne w Warszawie 
„Fundusze Europejskie – nabory wniosków w 
2019 roku”  

2018-12-12 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych 

Wypełnianie wniosków o płatność oraz 
procedur kontroli w projektach Regionalnego 
Programu Województwa Mazowieckiego 
2014-2020 

 

https://www.kpk.gov.pl/?event=nowy-participant-portal-i-co-dalej&znewsletter=5grudnia2018
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenia-w-warszawie-podczas-ktorych-odbeda-sie-warsztaty-z-wypelniania-wniosku-o-platnosc-oraz-zostana-omowione-procedury-kontroli-w-projektach-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenia-w-warszawie-podczas-ktorych-odbeda-sie-warsztaty-z-wypelniania-wniosku-o-platnosc-oraz-zostana-omowione-procedury-kontroli-w-projektach-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenia-w-warszawie-podczas-ktorych-odbeda-sie-warsztaty-z-wypelniania-wniosku-o-platnosc-oraz-zostana-omowione-procedury-kontroli-w-projektach-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenia-w-warszawie-podczas-ktorych-odbeda-sie-warsztaty-z-wypelniania-wniosku-o-platnosc-oraz-zostana-omowione-procedury-kontroli-w-projektach-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/dzien-informacyjny-dla-wnioskodawcow-w-konkursie-quantera-call-2019-53207/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/dzien-informacyjny-dla-wnioskodawcow-w-konkursie-quantera-call-2019-53207/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-podczas-ktorego-beda-omowione-zasady-wypelniania-wniosku-o-platnosc-oraz-procedury-kontroli-w-projektach-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-podczas-ktorego-beda-omowione-zasady-wypelniania-wniosku-o-platnosc-oraz-procedury-kontroli-w-projektach-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-podczas-ktorego-beda-omowione-zasady-wypelniania-wniosku-o-platnosc-oraz-procedury-kontroli-w-projektach-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-podczas-ktorego-beda-omowione-zasady-wypelniania-wniosku-o-platnosc-oraz-procedury-kontroli-w-projektach-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/
https://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-19&znewsletter=14listopada2018
https://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-19&znewsletter=14listopada2018
https://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-19&znewsletter=14listopada2018
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-konkursu-kurs-na-mooc-53131/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-konkursu-kurs-na-mooc-53131/
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.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-nabory-2019-jak-przygotowac-sie%CC%A8-do-aplikowania-o-srodki-w-konkursach-planowanych-do-ogloszenia-w-2019r-w-ramach-osi-priorytetowej-ix-i-x-rpo-wm-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-nabory-2019-jak-przygotowac-sie%CC%A8-do-aplikowania-o-srodki-w-konkursach-planowanych-do-ogloszenia-w-2019r-w-ramach-osi-priorytetowej-ix-i-x-rpo-wm-2014-2020/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-nabory-2019-jak-przygotowac-sie%CC%A8-do-aplikowania-o-srodki-w-konkursach-planowanych-do-ogloszenia-w-2019r-w-ramach-osi-priorytetowej-ix-i-x-rpo-wm-2014-2020/
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