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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. NCN ogłosił konkurs IdeaLab „Managing threats” 
2. NCN ogłosił konkurs GRIEG na polsko-norweskie projekty badawcze 
3. NCN ogłosił konkurs ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze 

 
Komunikaty  

1. Komunikat dotyczący naboru wniosków w Programie Edukacja Komponent II Mobilność 
w Szkolnictwie Wyższym w ramach wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. NCN ogłosił konkurs IdeaLab „Managing threats” 
 
Cel: Zachęcenie uczestników do nowatorskiego podejścia do tematyki badawczej IdeaLabu „Managing 
threats”. IdeaLab to interaktywny warsztat organizowany przez NCN 21-25 października 2019 r. dla 
około 30 uczestników wyłonionych przez Zespół Ekspertów. 
Tematyka: Wyzwania wynikające ze złożonych procesów, jakie zachodzą współcześnie, takich jak 
globalizacja, zmiany technologiczne, zmiany klimatu i środowiska naturalnego, przemiany 
demograficzne, znaczące fale migracji, brak stabilności geopolitycznej, którym musi stawić czoło 
społeczeństwo europejskie.  
Wnioskodawcy: Do udziału w warsztacie IdeaLab mogą zgłosić się osoby, które:  

1. posiadają stopień magistra (lub równoważny),  
2. biegle władają językiem angielskim,  
3. mają możliwość uczestnictwa w warsztacie IdeaLab 21-25 października, 
4. organizacja przyjmująca musi być podmiotem posiadającym osobowość prawną w Polsce, 

Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie. 
Dofinansowanie: Minimalna wartość projektu 500 tys. euro, a maksymalna – 1,5 mln euro. 
Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy.  
Termin składania wniosków: do 19 sierpnia 2019 r. (1. etap, tj. przyjmowanie zgłoszeń na warsztaty). 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek o udział w warsztacie należy złożyć elektronicznie 
poprzez formularz dostępny na stronie: https://idealab.ncn.gov.pl. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
dr Anita Uchańska 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 27, email: anita.uchanska@pw.edu.pl  
 
__________________________________________________________________________________ 

https://idealab.ncn.gov.pl/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/idealab?language=en
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2. NCN ogłosił konkurs GRIEG na polsko-norweskie projekty badawcze 
 
Cel: Realizacja projektów badawczych przez polsko-norweskie zespoły naukowe we wszystkich 
dziedzinach nauk, w tym w obszarze badań polarnych i nauk społecznych. 
Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN. 
Wnioskodawcy: Wnioskodawcą (liderem konsorcjum) mogą być polskie organizacje badawcze, 
natomiast wszelkie jednostki publiczne lub prywatne, komercyjne lub niekomercyjne, organizacje 
pozarządowe z Polski i Norwegii – partnerami w konsorcjum. Minimalne wymagania dla konsorcjum 
to polski lider i norweski partner. 
Dofinansowanie: Budżet projektu może wynosić minimalnie 500 tys. euro, a maksymalnie 1,5 mln 
euro. Koszty poniesione przez norweskich partnerów nie powinny przekroczyć 40% całkowitego 
budżetu projektu. 
Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy.  
Termin składania wniosków: do 17 września 2019 r.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek o finansowanie projektu wraz z wymaganymi 
załącznikami składany jest w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.   
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
dr Anita Uchańska 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 27, email: anita.uchanska@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. NCN ogłosił konkurs ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze 
 
Cel: Realizacja projektów badawczych przez polsko-szwajcarskie zespoły naukowe. 
Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN. 
Wnioskodawcy: Uczelnia; federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; instytut 
naukowy PAN; instytut badawczy; międzynarodowy instytut naukowy (Centrum Łukasiewicz, instytuty 
działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz); Polska Akademia Umiejętności; inny podmiot 
prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; grupa podmiotów, w skład 
której wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane powyżej albo co najmniej jeden z tych 
podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca; centrum Polskiej Akademii Nauk; biblioteka 
naukowa; jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dofinansowanie: Minimalna wysokość finansowania dla polskiej części projektu na cały okres jego 
realizacji wynosi 150 tys. zł. 
Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy.  
Termin składania wniosków: do 1 października 2019 r. (wniosek wspólny składany do SNSF, agencji 
wiodącej). Najpóźniej do 8 października 2019 r. należy złożyć wniosek krajowy do NCN. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek składa się w dwóch systemach informatycznych:  

1. mySNSF (SNSF’s web platform) dla wniosków wspólnych składanych do SNSF przez 
szwajcarskie zespoły naukowe; 

2. ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania) dla 
wniosków krajowych składanych do NCN przez polskie zespoły naukowe. Do wniosku 
krajowego należy załączyć międzynarodowy wniosek wspólny. 

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/grieg?language=en
https://www.mysnf.ch/login.aspx?returnurl=%2fdefault.aspx
https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do


  

 

3 

 2019-07-17 
 
 

 
Jeden egzemplarz wniosku krajowego należy złożyć w Dziale Projektów Krajowych COP PW. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Weronika Figurska  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 50 35, email: weronika.figurska@pw.edu.pl 
 
 

Komunikaty 

 
1. Komunikat dotyczący naboru wniosków w Programie Edukacja Komponent II Mobilność 

w Szkolnictwie Wyższym w ramach wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego na lata 2014-2021 

Ze względu na to, że wnioskodawca składa jeden zbiorczy wniosek na wszystkie działania, 

przewidziane w ramach projektu w Programie Edukacja Komponent II Mobilność w Szkolnictwie 

Wyższym, jednostki PW zainteresowane aplikowaniem w tym programie prosimy o wcześniejszy 

kontakt z Działem Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów PW. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Programu Edukacja. 
 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Marta Siewiera 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 71 99, email: marta.siewiera@pw.edu.pl 
 
dr Anita Uchańska 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 27, email: anita.uchanska@pw.edu.pl 
 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2019-07-17 
Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych 

Rozliczanie projektów współfinansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach RPO WM 2014-2020 oraz 
kwalifikowalność wydatków z 
uwzględnieniem obowiązujących zmian 

2019-07-18 
Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych 

Prawa i obowiązki Beneficjentów – analiza 
umowy o dofinansowanie projektu 
współfinansowanego z EFS w ramach RPO 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/alphorn
http://education.org.pl/przewodnik_dla_aplik/1-komplet-dokumentacji/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/rozliczanie-projektow-wspolfinansowanych-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-oraz-kwalifikowalnosc-wydatkow-z-uwzglednieniem-obowiazujacych-zmian/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/rozliczanie-projektow-wspolfinansowanych-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-oraz-kwalifikowalnosc-wydatkow-z-uwzglednieniem-obowiazujacych-zmian/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/rozliczanie-projektow-wspolfinansowanych-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-oraz-kwalifikowalnosc-wydatkow-z-uwzglednieniem-obowiazujacych-zmian/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/rozliczanie-projektow-wspolfinansowanych-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-oraz-kwalifikowalnosc-wydatkow-z-uwzglednieniem-obowiazujacych-zmian/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/rozliczanie-projektow-wspolfinansowanych-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-oraz-kwalifikowalnosc-wydatkow-z-uwzglednieniem-obowiazujacych-zmian/
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/
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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 

2019-07-22 
Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych 

Zasada konkurencyjności stosowana w 
projektach współfinansowanych z 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

2019-07-22 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie 

Warsztat dot. aktualizacji Regionalnej 
Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 
r.  

2019-07-29 
Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych 

Szkolenie w formie warsztatów i analiz 
(EFRR) – zamykanie projektów w praktyce 
(końcowe rozliczanie projektu, kontrola, 
monitorowanie trwałości projektu) w 
ramach RPO WM 2014-2020 

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 

 
 

email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 

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/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-zasada-konkurencyjnosci-stosowana-w-projektach-wspolfinansowanych-z-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-2/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-zasada-konkurencyjnosci-stosowana-w-projektach-wspolfinansowanych-z-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-2/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-zasada-konkurencyjnosci-stosowana-w-projektach-wspolfinansowanych-z-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-2/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-zasada-konkurencyjnosci-stosowana-w-projektach-wspolfinansowanych-z-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-2/
https://innowacyjni.mazovia.pl/aktualnosci/warsztat-dot-aktualizacji-regionalnej-strategii-innowacji-dla-mazowsza-do-2020-r.html
https://innowacyjni.mazovia.pl/aktualnosci/warsztat-dot-aktualizacji-regionalnej-strategii-innowacji-dla-mazowsza-do-2020-r.html
https://innowacyjni.mazovia.pl/aktualnosci/warsztat-dot-aktualizacji-regionalnej-strategii-innowacji-dla-mazowsza-do-2020-r.html
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-formie-warsztatow-i-analiz-efrr-zamykanie-projektow-w-praktyce-koncowe-rozliczanie-projektu-kontrola-monitorowanie-trwalosci-projektu-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-4/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-formie-warsztatow-i-analiz-efrr-zamykanie-projektow-w-praktyce-koncowe-rozliczanie-projektu-kontrola-monitorowanie-trwalosci-projektu-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-4/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-formie-warsztatow-i-analiz-efrr-zamykanie-projektow-w-praktyce-koncowe-rozliczanie-projektu-kontrola-monitorowanie-trwalosci-projektu-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-4/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-formie-warsztatow-i-analiz-efrr-zamykanie-projektow-w-praktyce-koncowe-rozliczanie-projektu-kontrola-monitorowanie-trwalosci-projektu-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-4/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-w-formie-warsztatow-i-analiz-efrr-zamykanie-projektow-w-praktyce-koncowe-rozliczanie-projektu-kontrola-monitorowanie-trwalosci-projektu-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-4/
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://www.kpk.gov.pl/?p=48594&znewsletter=19czerwca2019

