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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. NCBR ogłosiło XXVIII konkurs w ramach inicjatywy CORNET 
2. Otwarcie 7. polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty bilateralne w ramach 

współpracy polsko-tajwańskiej (2019) 

 
Komunikaty  

1. Harmonogram konkursów na rok 2019 (stan na 2.07.2019) 
2. EURAXESS - granty i stypendia lipiec 2019 r. 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. NCBR ogłosiło XXVIII konkurs w ramach inicjatywy CORNET 
 
Cel: Promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami 
narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze 
źródeł publicznych, badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. 
Tematyka: Badania przemysłowe i prace rozwojowe na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. 
Badania są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i przeprowadzane przez 
wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego.  
Wnioskodawcy: Zrzeszenie branżowe posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Polski, 
grupujące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. We wniosku o dofinansowanie wnioskodawca 
wskazuje jednostkę, która będzie pełniła rolę wykonawcy badań w projekcie. 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie: Austria, Belgia, Brazylia, Czechy, Japonia, Kanada, Niemcy, 
Polska, Peru, Szwajcaria, Turcja. 
Dofinansowanie: Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych 
w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 tys. euro. 
Okres trwania projektu: do 24 m-cy.  
Termin składania wniosków: do 25 września 2019 r., godz. 12:00.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek międzynarodowy składany jest przez lidera 
konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego za pomocą systemu 
elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: https://www.cornet.online. 

Równolegle do wniosku międzynarodowego polski wnioskodawca (zrzeszenie będące 
partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR wniosek krajowy 
o dofinansowanie projektu. Wersję elektroniczną wniosku krajowego (skan w formacie pdf 
wypełnionego i podpisanego wniosku, tożsamego z wersją papierową) wraz z załącznikami (skany w 
formacie pdf) należy wysłać na adres: cornet@ncbr.gov.pl do 25 września 2019 r. Wersję papierową 
wniosku krajowego należy dostarczyć do 30 września 2019 r. na adres: Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju, Dział Programów Międzynarodowych, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach: NCBR i programu CORNET. 

https://www.cornet.online/
mailto:cornet@ncbr.gov.pl
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/inicjatywa-cornet-otwarcie-naboru-wnioskow-w-28-konkursie-56541/
https://www.cornet.online/
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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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Otwarcie 7. polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty bilateralne w ramach współpracy 
polsko-tajwańskiej (2019) 
 
Cel: Rozwój współpracy naukowej między polskimi i tajwańskimi zespołami naukowymi oraz 
przedsiębiorstwami. 
Tematyka: Neuroscience, energy efficiency technologies (including: air conditioning, refrigeration, 
thermal energy technologies), materials science and engineering, artificial Intelligence, cybersecurity. 
Wnioskodawcy: 
Ścieżka I: instytucje badawcze i ich konsorcja. 
Ścieżka II: obowiązkowo małe i średnie przedsiębiorstwa oraz konsorcja złożone z przedsiębiorstw 
i instytucji badawczych.  
Dofinansowanie:  
Ścieżka I: każdy projekt może otrzymać wsparcie w maksymalnej wysokości 30 tys. euro rocznie przez 
okres do 3 lat przez każdą z instytucji finansujących. 
Ścieżka 2: każdy projekt może otrzymać wsparcie w maksymalnej wysokości 100 tys. euro rocznie 
przez okres do 3 lat przez każdą z instytucji finansujących. 
Okres trwania projektu: do 36 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 31 lipca 2019 r.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w wersji 
elektronicznej w udostępnionym do tego celu przez NCBR systemie informatycznym: 
https://lsi.ncbr.gov.pl. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.  
 
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 
 

https://lsi.ncbr.gov.pl/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-siodmego-polsko-tajwanskiego-konkursu-na-wspolne-projekty-bilateralne-w-ramach-wspolpracy-p/
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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. Harmonogram konkursów na rok 2019 (stan na 2.07.2019) 
 
Na stronie internetowej COP PW, w zakładce Szkolenia/Materiały, a także w witrynie SharePoint 
Centrum zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2019 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. 
 Harmonogram na stronie internetowej jest dostępny jedynie z komputerów w sieci PW. 
Dostęp do niego można mieć także z każdego komputera poprzez witrynę SharePoint, którą COP PW 
przygotowało specjalnie dla pracowników PW. Zawiera ona przede wszystkim informacje i dokumenty 
niedostępne w publicznych źródłach, np. na stronie internetowej ww.cop.pw.edu.pl, a ułatwiające 
przygotowanie i składanie wniosków w konkursach na projekty badawcze oraz realizację projektów 
na uczelni. Znajdą w 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, NCN 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). 
 O wszystkich aktualizacjach witryny 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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. EURAXESS - granty i stypendia lipiec 2019 r. 
 
Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla doktorantów 
i pracowników naukowych (lipiec 2019 r.). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu EURAXESS. 
 
 
 

https://docs.pw.edu.pl/cop/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx
https://www.cop.pw.edu.pl/Szkolenia-Materialy/Harmonogram-konkursow
https://docs.pw.edu.pl/cop/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx
https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
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Szkolenia 

 
1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2019-07-08 European Commission Webinarium na temat aspektów etycznych w 
projektach H2020 i Euratom  

2019-10-08 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Dzień z Horyzontem 2020 

2019-10-09 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Horizon 2020 for the Circular Economy and 
Transforming Industry - spotkanie brokerskie 

2019-07-11 Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa 

Szkolenie dla wnioskodawców konkursu GOK 
Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na 
rzecz aktywizacji cyfrowej”  

2019-07-18 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych 

Prawa i obowiązki Beneficjentów – analiza 
umowy o dofinansowanie projektu 
współfinansowanego z EFS w ramach RPO WM 
2014-2020 oraz zamówienia publiczne 
realizowane zgodnie z zasadą 
konkurencyjności, w tym zmiany w zasadach 
kwalifikowalności wydatków 

2019-07-19 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych 

Zasady konstruowania budżetu projektu w 
ramach EFS RPO WM 2014-2020 

 
 

email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 

http://www.kpk.gov.pl/?event=webinarium-na-temat-aspektow-etycznych-w-projektach-h2020-i-euratom
http://www.kpk.gov.pl/?event=webinarium-na-temat-aspektow-etycznych-w-projektach-h2020-i-euratom
https://www.kpk.gov.pl/?p=48594&znewsletter=19czerwca2019
https://www.kpk.gov.pl/?p=48594&znewsletter=19czerwca2019
https://www.kpk.gov.pl/?p=48594&znewsletter=19czerwca2019
https://cppc.gov.pl/aktualnosci/1506-szkolenie
https://cppc.gov.pl/aktualnosci/1506-szkolenie
https://cppc.gov.pl/aktualnosci/1506-szkolenie
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/prawa-i-obowiazki-beneficjentow-analiza-umowy-o-dofinansowanie-projektu-wspolfinansowanego-z-efs-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-oraz-zamowienia-publiczne-realizowane-zgodnie-z-zasada-konkurencyjnosci-w/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/prawa-i-obowiazki-beneficjentow-analiza-umowy-o-dofinansowanie-projektu-wspolfinansowanego-z-efs-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-oraz-zamowienia-publiczne-realizowane-zgodnie-z-zasada-konkurencyjnosci-w/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/prawa-i-obowiazki-beneficjentow-analiza-umowy-o-dofinansowanie-projektu-wspolfinansowanego-z-efs-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-oraz-zamowienia-publiczne-realizowane-zgodnie-z-zasada-konkurencyjnosci-w/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/prawa-i-obowiazki-beneficjentow-analiza-umowy-o-dofinansowanie-projektu-wspolfinansowanego-z-efs-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-oraz-zamowienia-publiczne-realizowane-zgodnie-z-zasada-konkurencyjnosci-w/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/prawa-i-obowiazki-beneficjentow-analiza-umowy-o-dofinansowanie-projektu-wspolfinansowanego-z-efs-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-oraz-zamowienia-publiczne-realizowane-zgodnie-z-zasada-konkurencyjnosci-w/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/prawa-i-obowiazki-beneficjentow-analiza-umowy-o-dofinansowanie-projektu-wspolfinansowanego-z-efs-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-oraz-zamowienia-publiczne-realizowane-zgodnie-z-zasada-konkurencyjnosci-w/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/prawa-i-obowiazki-beneficjentow-analiza-umowy-o-dofinansowanie-projektu-wspolfinansowanego-z-efs-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-oraz-zamowienia-publiczne-realizowane-zgodnie-z-zasada-konkurencyjnosci-w/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/zasady-konstruowania-budzetu-projektu-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020-6/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/zasady-konstruowania-budzetu-projektu-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020-6/

