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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. NCBR ogłosiło IV konkurs w ramach programu ERA-NET NEURON Cofund 
2. NCBR ogłosiło II konkurs w ramach programu ERA-PerMed 
3. NCBR ogłosiło III konkurs w ramach programu ERA-NET FACCE SURPLUS 

 
Komunikaty 

1. Udostępnienie bazy informacji i dokumentów COP PW w SharePoint 
 
Szkolenia 

1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. NCBR ogłosiło IV konkurs w ramach programu ERA-NET NEURON Cofund 
 
Cel: Współpraca państw członkowskich w obszarze prac B+R, polegająca na podejmowaniu wspólnych 
działań, w tym badań naukowych w obszarze neurologii. 
Tematyka: Translational biomarkers in brain disorders. 
Wnioskodawcy: Międzynarodowe konsorcja składające się z 3-5/6 partnerów z co najmniej 3 różnych 
krajów uczestniczących w programie (Austria, Belgia, Kanada, Francja, Niemcy, Izrael, Włochy, Łotwa, 
Holandia, Polska, Norwegia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwajcaria, Turcja).  
Podmiotem składającym wniosek mogą być: jednostki naukowe, konsorcjum naukowe, 
przedsiębiorcy. 
Dofinansowanie: Budżet projektu realizowanego przez polski zespół nie może przekroczyć 200 tys. 
euro. Kwota przeznaczona przez NCBR na dofinansowanie projektów w tym konkursie wynosi 600 tys. 
euro.  
Okres trwania projektu: do 36 m-cy.  
Termin składania wniosków: wnioski skrócone (pre-proposals) do 11 marca 2019 r., godz. 14:00, 
wnioski pełne (full-proposals) 27 czerwca 2019 r., godz. 14:00. 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: IV kwartał 2019 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez 
system elektroniczny dostępny na stronie https://ptoutline.eu/app/neuron_mental. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:  

 NCBR: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/neuron-
cofund-uruchomienie-czwartego-konkursu-na-projekty-badawcze-jtc-2019-54007/   

 ERA-NET NEURON: http://www.neuron-eranet.org/  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Urszula Rumniak  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 64 26, email: urszula.rumniak@pw.edu.pl 
 
 

https://ptoutline.eu/app/neuron_mental
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/neuron-cofund-uruchomienie-czwartego-konkursu-na-projekty-badawcze-jtc-2019-54007/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/neuron-cofund-uruchomienie-czwartego-konkursu-na-projekty-badawcze-jtc-2019-54007/
http://www.neuron-eranet.org/
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Justyna Wojciechowska  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl 
 
W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum prosimy o kontakt:  
Adam Gorzelańczyk  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 81, email: adam.gorzelanczyk@pw.edu.pl  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. NCBR ogłosiło II konkurs w ramach programu ERA-PerMed 
 
Cel: Realizacja międzynarodowych projektów badawczych obejmujących zagadnienia z zakresu 
medycyny personalizowanej. 
Tematyka: Personalised Medicine: Multidisciplinary Research Towards Implementation: 

1. Translating Basic to Clinical Research and Beyond, 
2. Integrating Big Data and ICT8 Solutions, 
3. Research towards Responsible Implementation in Health Care (zadania badawcze w ramach 

tego obszaru nie są objęte dofinansowaniem NCBR). 
Wnioskodawcy: Międzynarodowe konsorcja składające się z co najmniej 3 partnerów z co najmniej 
3 różnych krajów uczestniczących w programie (Austria, Belgia, Kanada, Chorwacja, Czechy, Dania, 
Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Izrael, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, 
Rumunia, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy).  
Podmiotem składającym wniosek mogą być: jednostki naukowe i badawcze, mikro i małe 
przedsiębiorstwa, konsorcjum naukowe.  
Dofinansowanie: Budżet projektu realizowanego przez polski zespół nie może przekroczyć 200 tys. 
euro. Kwota przeznaczona przez NCBR na dofinansowanie projektów w tym konkursie wynosi 600 tys. 
euro.  
Okres trwania projektu: do 36 m-cy.  
Termin składania wniosków: wnioski skrócone (pre-proposals) do 7 marca 2019 r., godz. 17:00, 
wnioski pełne (full-proposals) 17 czerwca 2019 r., godz. 17:00. 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: IV kwartał 2019 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez 
system elektroniczny dostępny na stronie https://ptoutline.eu/app/erapermed2019. 
Konsorcja, w tym partnerzy ubiegający się o dofinansowanie NCBR (Polska), muszą przesłać swoje 
wnioski w celu weryfikacji do swoich odpowiednich organizacji finansujących przed ich ostatecznym 
przedłożeniem. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:  

 NCBR: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/era-
permed-uruchomienie-drugiego-konkursu-jtc-2019-pt-personalised-medicine-
multidisciplinary/    

 ERA-PerMed: http://www.erapermed.eu/joint-calls/  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Urszula Rumniak  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 64 26, email: urszula.rumniak@pw.edu.pl 

https://ptoutline.eu/app/erapermed2019
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/era-permed-uruchomienie-drugiego-konkursu-jtc-2019-pt-personalised-medicine-multidisciplinary/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/era-permed-uruchomienie-drugiego-konkursu-jtc-2019-pt-personalised-medicine-multidisciplinary/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/era-permed-uruchomienie-drugiego-konkursu-jtc-2019-pt-personalised-medicine-multidisciplinary/
http://www.erapermed.eu/joint-calls/
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Justyna Wojciechowska  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl 
 
W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum prosimy o kontakt:  
Adam Gorzelańczyk  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 81, email: adam.gorzelanczyk@pw.edu.pl  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. NCBR ogłosiło III konkurs w ramach programu ERA-NET FACCE SURPLUS 
 
Cel: Realizacja międzynarodowych projektów badawczych obejmujących zagadnienia z zakresu 
produkcji biomasy oraz zagadnień dotyczących zrównoważonego rolnictwa. 
Tematyka: Sustainable and Resilient agriculture for food and non-food systems: 

1. Developing markets for a wide range of products and services generated through integrated 
food and non-food systems e.g. via new bio-technologies and industrial processes, needs and 
opportunities of SMEs and intermediate sized businesses; 

2. Resilient agricultural systems allowing growth and intensification of agriculture under the 
increasing stress of climate change, new pests and disease outbreaks and other environmental 
pressures and preserving biodiversity and ecosystem services; 

3. Environmental sustainability indicators to assess other trade-offs between environmental and 
production deliverables for any particular agricultural system; 

4. Spatial targeting of land use to increase biomass production and transformation, stimulating 
the growth of systems for the efficient utilisation of biomass cascading through novel 
transformations; 

5. Sustainable intensification of integrated food and non-food systems of agriculture, by 
developing integrated, systems-based approaches to land management. 

Wnioskodawcy: Międzynarodowe konsorcja składające się z partnerów z co najmniej 2 różnych 
krajów uczestniczących w programie (Belgia, Estonia, Francja, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rumunia, 
Wielka Brytania).  
Podmiotem składającym wniosek mogą być: organizacje badawcze, konsorcja naukowe, mikro, małe, 
średnie i duże przedsiębiorstwa.  
Dofinansowanie: Budżet projektu realizowanego przez polski zespół nie może przekroczyć 200 tys. 
euro. Kwota przeznaczona przez NCBR na dofinansowanie projektów w tym konkursie wynosi 600 tys. 
euro.  
Okres trwania projektu: do 36 m-cy.  
Termin składania wniosków: wnioski skrócone (pre-proposals) do 19 marca 2019 r., godz. 14:00, 
wnioski pełne (full-proposals) 17 lipca 2019 r., godz. 14:00. 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: IV kwartał 2019 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez 
system elektroniczny dostępny na stronie www.submission-faccejpi.com. 
 
 
 
 
 

http://www.submission-faccejpi.com/


  

 

4 

 2019-01-30 
 
 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:  

 NCBR: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/facce-
surplus-sustainable-and-resilient-agriculture-for-food-and-non-food-systems-otwarcie-
naboru/    

 ERA-NET FACCE SURPLUS: http://projects.au.dk/faccesurplus/  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Urszula Rumniak  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 64 26, email: urszula.rumniak@pw.edu.pl 
 
Justyna Wojciechowska  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl 
 
W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum prosimy o kontakt:  
Adam Gorzelańczyk  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 81, email: adam.gorzelanczyk@pw.edu.pl  
 
 

Komunikaty 

 
1. Udostępnienie bazy informacji i dokumentów COP PW w SharePoint 
 
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, Centrum Obsługi Projektów PW przygotowało 
specjalnie dla pracowników PW witrynę SharePoint z informacjami i dokumentami niedostępnymi 
w publicznych źródłach, np. na stronie internetowej COP (ww.cop.pw.edu.pl), a ułatwiającymi 
przygotowanie i składanie wniosków w konkursach na projekty badawcze oraz realizację projektów 
na uczelni. Znajdą na niej Państwo, m.in. pisma z instytucji ogłaszających konkursy rozstrzygające 
wątpliwe kwestie związane na przykład z wynagrodzeniami czy VAT-em, najważniejsze ustalenia 
dotyczące programów PO WER, PO IR lub korespondencję z MJWPU dotyczącą działania 1.2 RPO, 
wzory umów konsorcjum przygotowane przez COP. Informacje i dokumenty przeznaczone są do 
użytku wewnętrznego.  
 Dostęp do witryny mają wszyscy pracownicy PW, którzy korzystają z domeny @pw.edu.pl. Przy 
logowaniu należy wpisać dane takie jak do służbowego komputera (adres mailowy @pw.edu.pl i hasło 
do komputera). 
 Jest to pierwsza wersja strony. Nie wszystkie informacje zostały w niej zamieszczone, niektóre 
będą jeszcze uzupełniane. O wszystkich aktualizacjach będziemy informować Państwa na bieżąco. 
 
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.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/facce-surplus-sustainable-and-resilient-agriculture-for-food-and-non-food-systems-otwarcie-naboru/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/facce-surplus-sustainable-and-resilient-agriculture-for-food-and-non-food-systems-otwarcie-naboru/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/facce-surplus-sustainable-and-resilient-agriculture-for-food-and-non-food-systems-otwarcie-naboru/
http://projects.au.dk/faccesurplus/
https://docs.pw.edu.pl/cop
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Szkolenia 

 
1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2019-03-05 Centrum Olimpijskie Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego 

IV Międzynarodowe Forum Medycyny 
Personalizowanej 

2019-01-30 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Tematyka konkursowa dotycząca baterii 
przyszłej generacji w programie H2020 na lata 
2019 i 2020  

 

https://www.kpk.gov.pl/?event=save-the-date-iv-miedzynarodowe-forum-medycyny-personalizowanej&znewsletter=30stycznia2019
https://www.kpk.gov.pl/?event=save-the-date-iv-miedzynarodowe-forum-medycyny-personalizowanej&znewsletter=30stycznia2019
http://www.kpk.gov.pl/?event=tematyka-konkursowa-dotyczaca-baterii-przyszlej-generacji-programu-h2020-na-2019-i-2020-rok
http://www.kpk.gov.pl/?event=tematyka-konkursowa-dotyczaca-baterii-przyszlej-generacji-programu-h2020-na-2019-i-2020-rok
http://www.kpk.gov.pl/?event=tematyka-konkursowa-dotyczaca-baterii-przyszlej-generacji-programu-h2020-na-2019-i-2020-rok

