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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Konkurs 8/1.1.1/2019 - Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze” 
2. Horyzont 2020 - ERC Consolidator Grants 

 
Komunikaty 

1. Ostatnie konkursy w obszarze Środowisko w Horyzoncie 2020 
2. Brexit a udział partnerów z Wielkiej Brytanii w projektach międzynarodowych finansowanych 

ze środków UE 
3. Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie 2.3.1 PO PC nauka 

 
Szkolenia 

1. Warsztaty COP PW w ramach szkolenia „Realizowanie projektów badawczych we współpracy 
z innymi jednostkami (nawiązywanie współpracy, zasady wspólnej realizacji, problemy przy 
wspólnej realizacji projektu)” – zmiana terminu 

2. Zarządzanie danymi badawczymi – warsztaty dla kierowników projektów i potencjalnych 
wnioskujących 

3. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Konkurs 8/1.1.1/2019 - Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze” 
 
Cel: Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace 
przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do 
wdrożenia w działalności gospodarczej. 
Tematyka: Niskoemisyjne technologie grzewcze. Projekt musi obejmować eksperymentalne prace 
rozwojowe. Projekt może być realizowany na terenie województwa mazowieckiego. 
Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu. 
Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:  

1. dla przedsiębiorstwa: 50% – 70% kosztów kwalifikowalnych;  
2. dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych. 

Wnioskodawcy: Przedsiębiorstwo (lider konsorcjum). 
Partnerstwo/Podwykonawstwo: Przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące w skład 
konsorcjum, przy czym: 

 w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna 
jednostka naukowa (tj. organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, określona 
w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z zastrzeżeniem, że nie może być to podmiot, 
którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez 
nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy), 

 liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo, 

 udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach 
kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%, 

 w skład konsorcjum może wchodzić nie więcej niż 5 podmiotów. 
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Dofinansowanie: Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie 
wynoszą 200 mln zł, w tym:  

 środki przeznaczone na projekty realizowane w województwie mazowieckim (kategoria 
regionów lepiej rozwiniętych) - 20 mln zł;  

 środki przeznaczone na projekty realizowane w województwach innych niż mazowieckie 
(kategoria regionów słabiej rozwiniętych) - 180 mln zł.  

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 400 tys. zł.  
Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt nie może przekroczyć 

pułapów określonych w § 9 ust. 1 oraz w § 10 ust. 6 rozporządzenia MNiSW, tj.: 
 20 mln zł – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe (tzn. więcej niż połowa 

kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych jest 
ponoszona na działania wchodzące w zakres badań przemysłowych); 

 15 mln zł – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe (tzn. więcej niż 
połowa kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 
rozwojowych jest ponoszona na działania wchodzące w zakres eksperymentalnych prac 
rozwojowych); 

 200 tys. zł na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy 
łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych); 

 2 mln zł na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP. 
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln EUR. 
Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych 

i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy 
projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej. Jednostki naukowe nie mogą 
ubiegać się o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych. 

Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się 
Wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 
rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie), 
w terminie 3 lat od zakończenia projektu. Wdrożenie należy rozumieć jako: 

 wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych do 
własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy (w przypadku projektów realizowanych 
przez konsorcjum – odpowiednio Lidera konsorcjum lub Konsorcjanta/Konsorcjantów 
będących przedsiębiorstwem/ami) poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na 
bazie uzyskanych wyników lub 

 udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy 
praw do wyników w działalności gospodarczej prowadzonej przez inne przedsiębiorstwo 
(w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – przedsiębiorstwo spoza 
konsorcjum), lub 

 sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników w celu wprowadzenia ich do działalności 
gospodarczej innego przedsiębiorstwa (w przypadku projektów realizowanych przez 
konsorcjum – przedsiębiorstwa spoza konsorcjum), z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników 
badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych nie uznaje się zbycia tych 
wyników w celu ich dalszej odsprzedaży. 

Okres trwania projektu: Realizacja projektu nie może trwać dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. Termin 
ten może zostać przekroczony tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą IP, przy czym nie dłużej 
niż do końcowej daty realizacji PO IR, tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r.  
Termin składania wniosków: od 9 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r., godz. 16:00.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski składać można wyłącznie za pośrednictwem systemu 
informatycznego IP (link do systemu będzie aktywny od 9 grudnia 2019 r.). 
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 Dokumentację związaną z procesem zgłaszania się jednostek uczelni w roli wykonawcy prac 
merytorycznych w projekcie, w kwotach powyżej limitu wskazanego w pełnomocnictwach 
kierowników jednostek organizacyjnych PW, podpisuje Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Rajmund 
Bacewicz za pośrednictwem Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii CZIiTT PW. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
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 
 
Elżbieta Śmietanka 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 59 26, email: elzbieta.smietanka@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Horyzont 2020 - ERC Consolidator Grants 
 
Cel: Wsparcie wybitnych naukowców w realizacji twórczych i nowatorskich pomysłów badawczych, 
o wysokim stopniu ryzyka naukowego, przekraczających obecne granice wiedzy (frontier research) 
i prowadzących do ważnych odkryć i przełomowych wyników, a także konsolidacji ich pierwszego 
niezależnego zespołu lub programu badawczego oraz uzyskaniu pełnej samodzielności badawczej 
naukowca i umocnieniu pozycji lidera zespołu. 
Tematyka: Dowolna dyscyplina naukowa. 
Wnioskodawcy: Naukowcy ze stopniem doktora lub wyższym, 7–12 lat po doktoracie. 
Dofinansowanie: do 2 mln euro na projekt. W określonych przypadkach można otrzymać dodatkowy 
1 mln euro. 
Okres trwania projektu: do 5 lat. 
Termin składania wniosków: do 4 lutego 2020 r., godz. 17:00.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za 
pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Single Electronic Data Interchange 
Area (SEDIA). 

Do wniosku należy dołączyć skan Commitment of the host institution (wzór w dokumentacji 
konkursowej). W przypadku Politechniki Warszawskiej taki dokument podpisuje Prorektor ds. Nauki, 
natomiast uzyskaniem podpisu zajmuje się Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi 
Projektów. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA) 
i stronie European Research Council. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Edyta Czerwonka  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 80, email: edyta.czerwonka@pw.edu.pl 
 
 

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-8-1-1-1-2019/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2020-cog;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047825;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2020-cog;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047825;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2020-cog;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047825;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants
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Komunikaty 

 
1. Ostatnie konkursy w obszarze Środowisko w Horyzoncie 2020 
 
W dniu 12 listopada 2019 r. Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków dla 30 tematów 
w obszarze Środowisko (Climate action, environment, resource efficiency and raw materials) 
w ramach priorytetów polityki i najważniejszych wyzwań społecznych określonych w strategii Europa 
2020. 

Budżet konkursów opiewa na 391,2 mln euro. Nabór wniosków potrwa do 13 lutego 2020 r. 
(dla etapu I) oraz do 3 września 2020 r. (dla etapu II).  

Szczegółowe zestawienie tematów można znaleźć na stronie Krajowego Punktu 
Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz w Programie Pracy w Horyzoncie 2020.  

Szczegółowe informacje oraz system elektronicznej rejestracji wniosków dostępne są na 
stronie Komisji Europejskiej. 
 
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. Brexit a udział partnerów z Wielkiej Brytanii w projektach międzynarodowych finansowanych ze 
środków UE 
 
Dnia 28 października 2019 r. Ambasada Brytyjska w Warszawie wydała komunikat informacyjny 
dotyczący uczestnictwa Wielkiej Brytanii w projektach Horyzontu 2020. Treść komunikatu poniżej. 
 
„Szanowni Państwo, 
jak Państwu zapewne wiadomo priorytetem dla rządu brytyjskiego pozostaje wyjście z Unii 
Europejskiej na podstawie umowy. Jednocześnie, rząd kontynuuje przygotowania do opuszczenia Unii 
bez umowy. Przygotowania te dotyczą również dalszej współpracy w dziedzinie badań i  innowacji, 
a zwłaszcza w ramach Horyzontu 2020. 
W przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy spodziewamy się, że status 
Wielkiej Brytanii w Horyzoncie 2020 zmieni się z państwa członkowskiego na państwo trzecie. Oznacza 
to, że brytyjscy naukowcy i przedsiębiorcy będą mogli kontynuować współpracę z europejskimi 
partnerami oraz koordynować projekty w ramach H2020, które są otwarte dla uczestników z państw 
trzecich, w tym MSCA RISE, MSCA ITNs, Era-NET Cofund oraz ERC Synergy. 
W celu zagwarantowania jak najłagodniejszej zmiany statusu Wielkiej Brytanii w przypadku 
opuszczenia Unii Europejskiej bez umowy, rząd brytyjski zapewni brytyjskim uczestnikom projektów 
H2020 trzy rodzaje finansowania: 

 w ramach gwarancji rządowej rząd zapewni finasowanie wszystkim brytyjskim uczestnikom, 
których wnioski zostaną pozytywnie ocenione przez Komisję Europejską przed wyjściem Wielkiej 
Brytanii z UE. 

 W ramach przedłużonej gwarancji (guarantee extension) rząd zapewni finansowanie wszystkim 
brytyjskim uczestnikom, których wnioski zostaną pozytywnie ocenione przez KE po wyjściu Wielkiej 
Brytanii z UE oraz do końca 2020 roku. 

http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/konkursy_srodowisko_2020.xlsx
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/konkursy_srodowisko_2020.xlsx
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047972;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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W ramach zarówno gwarancji jak i przedłużonej gwarancji projekty będą finansowane przez cały okres 
ich realizacji. Rząd zapewni też finansowanie wydatków związanych z koordynacją projektów przez 
brytyjskich koordynatorów. 

 Finasowanie „in-flight” – Niezależna ocena oraz finansowanie grantów, których beneficjentami 
są indywidualni naukowcy lub przedsiębiorcy (mono-beneficiary actions). W przypadku wyjścia 
Wielkiej Brytanii z UE bez umowy, Komisja Europejska może odmówić oceny tych wniosków 
złożonych przez brytyjskich uczestników przed Brexitem, do których jako uczestnicy z państwa 
trzeciego nie będą mogli przystąpić po Brexicie bez umowy. Chodzi tu o granty indywidualne typu 
ERC (za wyjątkiem ERC Synergy), MSCA IF, MSCA Co-fund oraz EIC Accelerator. W takim przypadku, 
UKRI przeprowadzi niezależną ocenę tych wniosków oraz zapewni finansowanie tym, które 
zostaną pozytywnie ocenione, przez cały okres ich realizacji. 

Agencją wykonawczą, odpowiedzialną za zarządzanie oraz dystrybucję wszystkich trzech rodzajów 
finansowania będzie UKRI (UK Research and Innovation). Jedynym wyjątkiem będzie finansowanie 
w ramach gwarancji oraz przedłużonej gwarancji projektów typu COST, gdzie za finansowanie będzie 
odpowiadać BEIS (Brytyjskie Ministerstwo ds. Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej) wraz 
z wybraną przez siebie agencją wykonawczą. 
Bardziej szczegółowe informacje na temat przygotowań Wielkiej Brytanii do wyjścia z UE bez umowy 
w kontekście współpracy w ramach H2020, znajdą Państwo pod następującymi linkami: 

 Fact Pack przygotowany przez BEIS. 
 Dodatkowe informacje na temat projektów typu COST: https://www.gov.uk/guidance/cost-

actions-after-brexit 
 Na stronie UKRI informacje na temat in-flights, partnerships, payments, linked third 

parties oraz Q&A. 
Unia Europejska pozostaje jednym z kluczowych partnerów dla Wielkiej Brytanii w dziedzinie badań 
i innowacji i rządowi brytyjskiemu zależy, aby ta współpraca była kontynuowana po opuszczeniu przez 
Wielką Brytanię UE. Mam nadzieję, że przygotowane materiały pomogą rozwiać ewentualne 
wątpliwości naukowców Państwa Uniwersytetu współpracujących bądź planujących współpracę 
z brytyjskimi naukowcami i przedsiębiorcami w ramach Horyzontu 2020”. 
 
Szczegółowe pytania można kierować do Pani Małgorzaty Kiełmińskiej z Ambasady Brytyjskiej 
w Warszawie, Science & Innovation Officer, UK Science & Innovation Network, 
email: malgorzata.kielminska@fco.gov.uk. 
  
Dodatkowym źródłem informacji jest ulotka informacyjna UKRO (UK Research 
Office): https://www.ukro.ac.uk/Documents/factsheet_brexit.pdf?pubdate=20191030 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie 2.3.1 PO PC nauka 
 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydłużyło o pół miesiąca (do 30 listopada 2019 r.) termin 
składania wniosków o dofinansowanie w ramach IV rundy, trwającego obecnie XI naboru 
(nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19) dla Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji 
sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe 
udostępnienie zasobów nauki). 

Nabór wniosków w ramach czwartej, wydłużonej rundy potrwa od 16 października 
do 30 listopada 2019 r. Szczegóły konkursu dostępne są na stronie COP PW. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie CP PC. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fgovernment%2Fpublications%2Fuk-participation-in-horizon-2020-uk-government-overview%2Fuk-participation-in-horizon-2020-after-brexit%3F_ga%3D2.50967785.151195657.1570724516-1569447647.1568625572&data=02%7C01%7CJoe.Toogood%40beis.gov.uk%7C783f221f37ce496a805108d7589dce68%7Ccbac700502c143ebb497e6492d1b2dd8%7C0%7C0%7C637075307097047988&sdata=jD85iTzz%2FDtHuLI5xAX3q7k2F%2Fc9gsId4uqdwzfgrzE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fguidance%2Fcost-actions-after-brexit&data=02%7C01%7CJoe.Toogood%40beis.gov.uk%7C783f221f37ce496a805108d7589dce68%7Ccbac700502c143ebb497e6492d1b2dd8%7C0%7C0%7C637075307097057981&sdata=qp%2FMhxE2OuZI16Z1ddFBeB7YptNSg1o1e1bjJuLsTEo%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fguidance%2Fcost-actions-after-brexit&data=02%7C01%7CJoe.Toogood%40beis.gov.uk%7C783f221f37ce496a805108d7589dce68%7Ccbac700502c143ebb497e6492d1b2dd8%7C0%7C0%7C637075307097057981&sdata=qp%2FMhxE2OuZI16Z1ddFBeB7YptNSg1o1e1bjJuLsTEo%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ukri.org%2Fresearch%2Finternational%2Fukri-eu-exit%2Feu-exit-in-flight-applications%2F&data=02%7C01%7CJoe.Toogood%40beis.gov.uk%7C783f221f37ce496a805108d7589dce68%7Ccbac700502c143ebb497e6492d1b2dd8%7C0%7C0%7C637075307097057981&sdata=qZLZ36DovrxwBqz1MYbclEH91fmopPHyNalUt51Dfac%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ukri.org%2Fresearch%2Finternational%2Fukri-eu-exit%2Feu-exit-partnerships%2F&data=02%7C01%7CJoe.Toogood%40beis.gov.uk%7C783f221f37ce496a805108d7589dce68%7Ccbac700502c143ebb497e6492d1b2dd8%7C0%7C0%7C637075307097067981&sdata=%2B42WrSH%2Byl3vqkjAbwSDKK1%2BKEg8Xq1VogzXCNMDnL8%3D&reserved=0
https://www.ukri.org/research/international/ukri-eu-exit/eu-exit-payment-process/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ukri.org%2Fresearch%2Finternational%2Fukri-eu-exit%2Feuexit-preparing%2F&data=02%7C01%7CJoe.Toogood%40beis.gov.uk%7C783f221f37ce496a805108d7589dce68%7Ccbac700502c143ebb497e6492d1b2dd8%7C0%7C0%7C637075307097067981&sdata=L6qDAysmM7gS79965JJhVO58%2Bvq08D6G1nhZAOuDEsw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ukri.org%2Fresearch%2Finternational%2Fukri-eu-exit%2Feuexit-preparing%2F&data=02%7C01%7CJoe.Toogood%40beis.gov.uk%7C783f221f37ce496a805108d7589dce68%7Ccbac700502c143ebb497e6492d1b2dd8%7C0%7C0%7C637075307097067981&sdata=L6qDAysmM7gS79965JJhVO58%2Bvq08D6G1nhZAOuDEsw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ukri.org%2Fresearch%2Finternational%2Fukri-eu-exit%2Feuexit-qa%2F&data=02%7C01%7CJoe.Toogood%40beis.gov.uk%7C783f221f37ce496a805108d7589dce68%7Ccbac700502c143ebb497e6492d1b2dd8%7C0%7C0%7C637075307097077967&sdata=3trziqL0fJWoB%2BUcGIXwjWLottfyznzsnZWcIIS7EcE%3D&reserved=0
mailto:malgorzata.kielminska@fco.gov.uk
https://www.ukro.ac.uk/Documents/factsheet_brexit.pdf?pubdate=20191030
https://www.cop.pw.edu.pl/Fundusze-strukturalne/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/Cyfrowe-udostepnienie-zasobow-nauki-PO-PC-2.3.1
https://cppc.gov.pl/aktualnosci/1706-wydluzenie-terminu-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie-2-3-1
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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 
 
 

Szkolenia 

 
1. Warsztaty COP PW w ramach szkolenia „Realizowanie projektów badawczych we współpracy 
z innymi jednostkami (nawiązywanie współpracy, zasady wspólnej realizacji, problemy przy 
wspólnej realizacji projektu)” – zmiana terminu 
 
Temat warsztatów: Realizowanie projektów badawczych we współpracy z innymi jednostkami 
(nawiązywanie współpracy, zasady wspólnej realizacji, problemy przy wspólnej realizacji projektu) 
Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów PW 
Termin: 5 grudnia 2019 r., godz. 10:00–14:00 
Miejsce: sala 4.01, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4 
 
Agenda:  

1. Współpraca z innymi jednostkami w ramach realizacji projektów krajowych - rodzaje 
współpracy 

2. Umowa konsorcjum w projektach krajowych - ogólne zasady zawierania umowy, niezbędne 
elementy umowy 

3. Nawiązywanie współpracy i realizacja projektów we współpracy z innymi jednostkami 
w grantach: 

 NCN, 

 MNiSW, 

 NCBR 
4. Realizacja projektu przez kilka jednostek w PW - porozumienie międzywydziałowe 
5. Najczęstsze problemy przy wspólnej realizacji projektów krajowych 

 
Zgłoszenie: Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie COP PW. 
 
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. Zarządzanie danymi badawczymi – warsztaty dla kierowników projektów i potencjalnych 
wnioskujących 
 
Organizator: Biblioteka Główna PW we współpracy z Platformą Otwartej Nauki i działającym 
w ramach projektu OpenAIRE Krajowym Biurem Otwartego Dostępu 
Prowadzący warsztaty: eksperci Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego 
i Komputerowego UW 
Termin: 22 listopada 2019 r., godz. 10:00–16:00 

https://www.cop.pw.edu.pl/Projekt-NERW-PW/Rekrutacja-na-szkolenia/COP-PW-zaprasza-na-warsztaty-w-ramach-szkolenia-Realizowanie-projektow-badawczych-we-wspolpracy-z-innymi-jednostkami-nawiazywanie-wspolpracy-zasady-wspolnej-realizacji-problemy-przy-wspolnej-realizacji-projektu
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Miejsce: sala 4.04, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4 
Zakres tematyczny:  

 co to są dane badawcze i jak nimi prawidłowo zarządzać,  

 na co należy zwracać uwagę przy wybieraniu i przygotowywaniu danych do 
długoterminowego przechowywania,  

 czym jest Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan - DMP) i jak go przygotować, 

 narzędzia służące do przygotowania DMP,  

 kiedy dane badawcze można lub należy udostępniać publicznie,  

 jakie są zasady prawnej ochrony danych (prawo autorskie, prawa „sui generis”, dane 
osobowe), 

 jakie licencje są stosowane w udostępnianiu danych badawczych,  

 jak zarządzać prawami do danych w kontekście otwartego udostępniania. 
 
Zgłoszenie: Formularz rejestracyjny dostępny jest pod linkiem. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2019-11-22 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych 

Uniwersalne projektowanie w projektach 
współfinansowanych z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020 

2019-11-22- 
2019-11-23 

Polskie Towarzystwo 
TeleMedycyny i e-Zdrowia 
oraz Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE, 
Instytut Podstawowych 
Problemów Techniki PAN, 
International Accelerator of 
Telemedicine Technologies, 
Centrum Doskonałości 
„TeleOrto” Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego 

Międzynarodowa konferencja Telemedycyna i 
eZdrowie 2019 

2019-11-26 Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju 

Seminarium informacyjne na temat 2. naboru 
projektów seed money w programie Interreg 
Region Morza Bałtyckiego 

2019-11-26 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych 

Ewidencja księgowa w kontekście rozliczania 
projektów finansowych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpWrsO0cRZ5RE8VghoxeclgdeRqvP3fvT9MfV1fEoNnxHiSA/viewform
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/uniwersalne-projektowanie-w-projektach-wspolfinansowanych-z-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-3/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/uniwersalne-projektowanie-w-projektach-wspolfinansowanych-z-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-3/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/uniwersalne-projektowanie-w-projektach-wspolfinansowanych-z-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-3/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/uniwersalne-projektowanie-w-projektach-wspolfinansowanych-z-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-3/
https://www.telemedycyna.org/
https://www.telemedycyna.org/
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/zaproszenie-na-seminarium-informacyjne-na-temat-2-naboru-projektow-seed-money-w-programie-interreg-region-morza-baltyckiego/
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/zaproszenie-na-seminarium-informacyjne-na-temat-2-naboru-projektow-seed-money-w-programie-interreg-region-morza-baltyckiego/
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/zaproszenie-na-seminarium-informacyjne-na-temat-2-naboru-projektow-seed-money-w-programie-interreg-region-morza-baltyckiego/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/ewidencja-ksiegowa-w-kontekscie-rozliczania-projektow-finansowych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-5/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/ewidencja-ksiegowa-w-kontekscie-rozliczania-projektow-finansowych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-5/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/ewidencja-ksiegowa-w-kontekscie-rozliczania-projektow-finansowych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-5/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/ewidencja-ksiegowa-w-kontekscie-rozliczania-projektow-finansowych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-5/
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2019-11-27 Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN 
w Brukseli, Krajowy Punkt 
Kontaktowy Programów 
Badawczych UE 

PoliSSH perspective on Horizon Europe  

2019-11-27 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych 

Obowiązki beneficjenta po zakończeniu realizacji 
projektu współfinansowanego z Regionalnego 
Programu Województwa Mazowieckiego 2014-
2020 w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 

2019-11-27 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych 

Uniwersalne projektowanie w projektach 
współfinansowanych z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020 

2019-12-04 Centralny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich 

Wyłanianie wykonawców w projektach 
finansowanych ze środków Funduszy 
Europejskich 

2019-12-11 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

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

 
 

email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 

http://polsca.pan.pl/events/wydarzenie-polissh-perspective-on-horizon-europe-27-listopada-warszawa/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-obowiazki-beneficjenta-po-zakonczeniu-realizacji-projektu-wspolfinansowanego-z-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-w-ramach-europejskiego-funduszu-roz/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-obowiazki-beneficjenta-po-zakonczeniu-realizacji-projektu-wspolfinansowanego-z-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-w-ramach-europejskiego-funduszu-roz/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-obowiazki-beneficjenta-po-zakonczeniu-realizacji-projektu-wspolfinansowanego-z-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-w-ramach-europejskiego-funduszu-roz/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-obowiazki-beneficjenta-po-zakonczeniu-realizacji-projektu-wspolfinansowanego-z-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-w-ramach-europejskiego-funduszu-roz/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-warszawie-obowiazki-beneficjenta-po-zakonczeniu-realizacji-projektu-wspolfinansowanego-z-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-w-ramach-europejskiego-funduszu-roz/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/uniwersalne-projektowanie-w-projektach-wspolfinansowanych-z-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-4/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/uniwersalne-projektowanie-w-projektach-wspolfinansowanych-z-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-4/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/uniwersalne-projektowanie-w-projektach-wspolfinansowanych-z-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-4/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/uniwersalne-projektowanie-w-projektach-wspolfinansowanych-z-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-4/
https://www.cpe.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/995,szkolenie-wylanianie-wykonawcow-w-projektach-finansowanych-ze-srodkow-funduszy-europejskich
https://www.cpe.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/995,szkolenie-wylanianie-wykonawcow-w-projektach-finansowanych-ze-srodkow-funduszy-europejskich
https://www.cpe.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/995,szkolenie-wylanianie-wykonawcow-w-projektach-finansowanych-ze-srodkow-funduszy-europejskich
http://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-25
http://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-25
http://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-25
https://cop.pw.edu.pl/rss
https://cop.pw.edu.pl/rss

