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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Komunikaty 

1. FNP uruchomiła dodatkowe środki dla beneficjentów Działania 4.4 PO IR w związku 
z pandemią COVID-19 

2. Uchwała Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
(KM PO WER) w sprawie odstępstw od kryteriów wyboru projektów 

3. Komunikat w sprawie dopuszczalności zmiany umów z wykonawcami w związku z wystąpieniem 
siły wyższej (COVID-19) 

4. Informacja o sposobie zamieszczania ogłoszeń w Bazie Konkurencyjności przez Operatorów 
Programów/beneficjentów/partnerów projektów w ramach Mechanizmów Finansowych 
2014-2021 

5. Kolejna runda naboru na ekspertów FNP 
6. Wydłużenie terminu konkursu 8/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze” 
7. Pomoc dla realizujących inwestycje ze wsparciem UE – funduszowa specustawa z podpisem 

prezydenta 
 
Szkolenia 

1. Warsztaty dla naukowców rozważających złożenie grantu ERC z polską jednostką 
2. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Komunikaty 

   
1. FNP uruchomiła dodatkowe środki dla beneficjentów Działania 4.4 PO IR w związku z pandemią 
COVID-19 
 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przeznaczy do 15 mln zł na zwiększenie dofinansowania 
i ewentualne przedłużenie okresu realizacji tych projektów, w ramach których będą realizowane 
prace badawcze związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. Badania mogą być 
interdyscyplinarne dotyczyć aspektów biologicznych, medycznych, epidemicznych, diagnostycznych, 
związanych z zarządzaniem kryzysowym itp. Dofinansowanie może uzyskać wyłącznie jednostka 
naukowa.  

Beneficjenci programów TEAM, TEAM TECH, FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY mogą 
składać wnioski o zmiany w terminie od 15 kwietnia do 12 maja 2020 r. do godz. 16:00, ale nie 
później niż na 3 miesiące przed terminem zakończenia realizacji danego projektu. W tym celu należy 
skorzystać z systemu elektronicznego FNP https://wnioski.fnp.org.pl (zakładka Wnioski o zmianę).  

Zachęcamy do zapoznania się dokumentacją naboru Uzupełnienie dokumentacji konkursowych 
dla działania 4.4 PO IR w zakresie wprowadzania zmian w realizowanych projektach. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie FNP. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Anita Uchańska  
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 27, email: anita.uchańska@pw.edu.pl 
__________________________________________________________________________________ 

https://www.fnp.org.pl/assets/Uzupe%C5%82nienie_dk_dzia%C5%82anie_4.4_zmiany-w-projektach_2020_04_15.pdf
https://www.fnp.org.pl/assets/Uzupe%C5%82nienie_dk_dzia%C5%82anie_4.4_zmiany-w-projektach_2020_04_15.pdf
https://www.fnp.org.pl/dodatkowe-srodki-dla-beneficjentow-dzialania-4-4-poir-na-badania-dotyczace-pandemii-covid-19/
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2. Uchwała Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (KM PO WER) 
w sprawie odstępstw od kryteriów wyboru projektów 
 
Komitet Monitorujący PO WER przyjął uchwałę w sprawie zastosowania odstępstw od obowiązku 
spełnienia przez beneficjentów kryteriów wyboru projektów w ramach PO WER w celu złagodzenia 
negatywnego wpływu pandemii koronawirusa SARS-COV-2 na realizację projektów. Decyzje w tym 
zakresie będą podejmowane indywidualnie przez Instytucję Pośredniczącą, na pisemny, uzasadniony 
wniosek beneficjenta. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Komunikat w sprawie dopuszczalności zmiany umów z wykonawcami w związku 
z wystąpieniem siły wyższej (COVID-19) 
 
Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS 
na lata 2014-2020 (sekcja 6.5.2, pkt 20, lit. c) dopuszcza się dokonanie istotnej zmiany postanowień 
zawartej umowy o zamówienie, gdy zmiana ta nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy 
oraz: 

 konieczność tej zmiany spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając 
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, oraz 

 wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 
pierwotnej umowy. 

NCBR wskazuje, że obecny stan epidemii (SARS-CoV-2) może spełniać przesłanki kwalifikacji 
tego zdarzenia jako siły wyższej, tzn. wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po 
stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Elżbieta Śmietanka  
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 59 26, email: elżbieta.śmietanka@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. Informacja o sposobie zamieszczania ogłoszeń w Bazie Konkurencyjności przez Operatorów 
Programów/beneficjentów/partnerów projektów w ramach Mechanizmów Finansowych 2014-
2021 
 
Ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności należy umieszczać w zakładce „Zamawiający” i zarejestrować 
się jako „Wnioskodawca”. Publikując ogłoszenie, w polu „Numer naboru” należy podać 
wygenerowany na potrzeby MF EOG i NMF 2014-2021 numer: POPT.14.21.00-IZ.00-00-001/19. 

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/uchwala-komitetu-monitorujacego-program-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020-km-po-wer-w-sprawie-odste/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/komunikat-w-sprawie-dopuszczalnosci-zmiany-umow-z-wykonawcami-w-zwiazku-z-wystapieniem-sily-wyzszej/
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Powyższy sposób zamieszczania ogłoszenia dotyczy wszystkich podmiotów, na wszystkich 
etapach ponoszenia wydatków w projekcie, tj. zarówno w przypadku ponoszenia wydatków przed 
podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, jak i po podpisaniu umowy o dofinansowanie 
projektu. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Funduszy norweskich i Funduszy EOG. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
5. Kolejna runda naboru na ekspertów FNP 
 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła 22. rundę naboru ekspertów z kręgów naukowych 
i gospodarczych w celu wsparcia oceny wniosków o dofinansowanie składanych w ramach Działania 
4.4 POIR Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R. Można ubiegać się o status eksperta 
w zakresie naukowym, gospodarczym lub obu. Aby złożyć wniosek o umieszczenie w wykazie 
ekspertów FNP należy: 

1. zarejestrować się w systemie elektronicznym udostępnionym przez FNP na stronie 
wnioski.fnp.org.pl, 

2. wypełnić elektronicznie formularz wniosku o umieszczenie w Wykazie – program „FNP 
EXPERT DATABASE”, 

3. załączyć do elektronicznego formularza wniosku Oświadczenie kandydata na eksperta. 
 
Nabór ma charakter ciągły. Dwudziesta druga runda rozpoczyna się 16 kwietnia i potrwa do 
30 kwietnia 2020 r., godz. 16:00. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie FNP. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
6. Wydłużenie terminu konkursu 8/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze”  
 
NCBR poinformował o wydłużeniu naboru wniosków w konkursie nr 8/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka 
„Urządzenia grzewcze”, ogłoszonym 8 listopada 2019 r. Nabór wniosków o dofinansowanie zostaje 
wydłużony do 30 czerwca br. Konkurs został podzielony na dwie rundy:  

1. 9 grudnia 2019 r. – 30 kwietnia 2020 r., 
2. 1 maja – 30 czerwca 2020 r.  
Stosowne zmiany zostały wprowadzone w dokumentacji konkursowej – Regulaminie konkursu 

oraz w ogłoszeniu o konkursie. Powyższa zmiana obowiązuje od 20 kwietnia br. 
 
Więcej szczegółów nt. konkursu na stronie COP PW. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
 

http://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/informacja-o-sposobie-zamieszczania-ogloszen-w-bazie-konkurencyjnosci-przez-operatorow-programow-beneficjentow-partnerow-projektow-w-ramach-mechanizmow-finansowych-2014-2021/
https://www.fnp.org.pl/nabor-ekspertek-i-ekspertow-fnp-runda-dwudziesta-druga/
https://www.cop.pw.edu.pl/content/view/full/2094
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/konkurs-81112019-szybka-sciezka-urzadzenia-grzewcze-wydluzenie-terminu-naboru-wnioskow-o-d-2/
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W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Małgorzata Szymańska  
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 64 50, email: małgorzata.szymańska@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
7. Pomoc dla realizujących inwestycje ze wsparciem UE – funduszowa specustawa z podpisem 
prezydenta  
 
W piątek 17 kwietnia 2020 r. opublikowano specustawę funduszową, wspierającą realizację 
projektów finansowanych z funduszy unijnych w związku z wystąpieniem COVID-19. Ustawa 
zapewnia większą elastyczność dla wnioskodawców i beneficjentów, którzy będą mogli dokończyć 
rozpoczęte projekty z maksymalną możliwą efektywnością. Zapisy ustawy obowiązują od 18 kwietnia 
br., natomiast szczegółowe rozwiązania będą obowiązywać z mocą wsteczną od 1 lutego 2020 r. 

Projekt ustawy wpisuje się w działania antykryzysowe rządu. Przewiduje między innymi 
możliwość:  

 uznania za kwalifikowane wydatków na cele niezrealizowane z powodu pandemii,  

 wydłużenia terminów składania wniosków w konkursach oraz terminów uzupełniania 
i wprowadzania poprawek we wnioskach, a także wydłużenia terminu przekazania wniosków 
o płatność,  

 wprowadzenia nadzwyczajnego trybu wyboru projektów czy otrzymania ulg w spłacie 
należności.  

Wprowadza także możliwość pracy zdalnej komisji oceniających projekty, komitetów 
monitorujących, a nawet kontroli i audytów. W przypadku gdy nie będzie możliwe przeprowadzenie 
ich „zza biurka”, będzie można je zawiesić.  

Przewidziana jest również możliwość przedłużenia terminów w postępowaniach 
administracyjnych albo ich zawieszenia i wstrzymania wykonania decyzji. Ważne dla beneficjentów 
jest to, że uzasadnione niedotrzymanie warunków umowy o dofinansowanie nie będzie skutkować 
wykluczeniem z możliwości otrzymania środków europejskich w kolejnych konkursach. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są w Dzienniku Ustaw. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Małgorzata Szymańska  
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 64 50, email: małgorzata.szymańska@pw.edu.pl 
 
 

Szkolenia 

 
1. Warsztaty dla naukowców rozważających złożenie grantu ERC z polską jednostką 
 
Temat spotkania: Wszystko, co powinieneś wiedzieć o grantach ERC. 

Organizator: Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN. 

Prowadzący szkolenie: Lotte Jaspers, współzałożycielka Yellow Research, topowej holenderskiej 
agencji szkoleniowej. Ekspertka ma wieloletnie doświadczenie praktyczne w pisaniu wniosków 
aplikacyjnych oraz wspieraniu setek naukowców w staraniach o europejskie i krajowe granty.  

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000069401.pdf
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Termin: 27 maja 2020 r., godz. 9:00–16:30.  

Miejsce: Pałac Staszica, Nowy Świat 72, Warszawa (lub online). 

Agenda: Podczas szkolenia naukowcy znajdą podpowiedzi, jak napisać najlepszy wniosek grantowy. 
Będą poruszone m.in. następujące zagadnienia:  

 wniosek badawczy – jakich pomysłów oczekuje ERC, 

 różnice w pisaniu części B1 oraz B2 wniosku, 

 doskonałość badacza – kto i kiedy powinien aplikować, 

 kryteria ewaluacji w ERC, 

 struktura zwycięskiego wniosku: idealna prezentacja CV oraz projektu badawczego. 
Oprócz udziału w spotkaniu uczestnicy otrzymają podręcznik przygotowany w wersji 

elektronicznej przez Yellow Research oraz dostęp do nagrania video ze spotkania. Co więcej, 
wszelkie wątpliwości i dodatkowe pytania zostaną wyjaśnione w specjalnym webinarium dla 
uczestników, podczas którego prowadząca odniesie się do szczegółowych pytań i wątpliwości 
przekazanych na warsztatach i w e-mailach przesłanych przez uczestników.  

Koszt: Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Warto zaznaczyć, że podobne warsztaty w ofercie 
komercyjnej Yellow Research kosztują 600-800 euro. 

Zgłoszenie: Formularz rejestracyjny dostępny jest pod linkiem: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjqZ_fKfLbENtwA6GkSEv9t-
FGZED7az6xmDE9mCXuZFkHyQ/viewform 

Na spotkanie można zapisywać się do 5 maja 2020 r., godz. 12:00. Organizator zastrzega sobie 
prawo do wyboru uczestników na podstawie formularza aplikacyjnego. Wybrani uczestnicy zostaną 
powiadomieni osobnym e-mailem najpóźniej 12 maja 2020 r. 

Uwaga: W związku z ewentualnością wydłużania się okresu trwania epidemii koronowirusa SARS-
CoV-2 organizator zakłada możliwość organizacji całego spotkania on-line. Uczestnicy zostaną 
powiadomieni najpóźniej na 2 tygodnie przed datą spotkania, w jakiej formie się ono odbędzie. 
Wszelkie szczegóły zostaną przekazane uczestnikom w osobnej wiadomości. Zakresy tematyczne 
poruszane podczas obu typów warsztatów będą takie same. Pozostałe reguły dotyczące rekrutacji 
uczestników pozostaną niezmienione. 

 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Data  Organizator  Temat  

2020-04-23  Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE Wrocław  

Indywidualne stypendia wyjazdowe – Działania 
Marie Skłodowska-Curie - szkolenie online  

2020-04-27  Główny Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich w Warszawie  

Rozliczanie, kwalifikowalność wydatków, 
trwałość w projektach współfinansowanych z 
FE - webinarium  

2020-04-28  Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE Poznań  

Wstęp do finansów w Horyzoncie 2020 - 
webinarium  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjqZ_fKfLbENtwA6GkSEv9t-FGZED7az6xmDE9mCXuZFkHyQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjqZ_fKfLbENtwA6GkSEv9t-FGZED7az6xmDE9mCXuZFkHyQ/viewform
https://informacje.pan.pl/index.php/polecamy/2937-warsztaty-z-yellow-research-o-grantach-erc
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52300&znewsletter=1kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52300&znewsletter=1kwietnia2020
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/webinarium-pt-rozliczanie-kwalifikowalnosc-wydatkow-trwalosc-w-projektach-wspolfinansowanych-z-fe/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/webinarium-pt-rozliczanie-kwalifikowalnosc-wydatkow-trwalosc-w-projektach-wspolfinansowanych-z-fe/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/webinarium-pt-rozliczanie-kwalifikowalnosc-wydatkow-trwalosc-w-projektach-wspolfinansowanych-z-fe/
https://www.ppnt.poznan.pl/rpk#szkolenia
https://www.ppnt.poznan.pl/rpk#szkolenia
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2020-04-28  Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE wspólnie 
z Siecią Punktów Kontaktowych 
SEREN4  

H2020 Secure Societies – How to deal with the 
Security issues in SC7, Workshop on 
cybersecurity - online  

2020-04-28 
2020-04-29  

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  

Szkolenia online z przygotowania wniosków do 
Programu LIFE  

2020-04-29  Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE  

Konstelacja dla innowacji – Fundamenty dla 
rozwoju start-upu: poszukiwanie finansowania 
i inwestora  

2020-04-30  Komisja Europejska  LIFE Information & Networking Day 2020  

2020-04-30  Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE Poznań  

Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie 
na dobry (re)start kariery naukowej - 
webinarium  

2020-05-06  Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE  

Wpływ epidemii COVID-19 na realizację 
projektów w programie Horyzont 2020 - 
webinarium  

2020-05-07  Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE, projekt 
Net4Mobility+  

MSCA COFUND - Działania Marii Skłodowskiej-
Curie w ramach Horyzontu 2020 -webinarium  

2020-05-11  Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE  

Webinarium dla jednostek zainteresowanych 
zaproszeniem indywidualnych naukowców w 
ramach MSCA IF  

2020-05-12  Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE wspólnie 
z Siecią Punktów Kontaktowych 
SEREN4  

H2020 Secure Societies European Information 
day and brokerage event  

2020-05-27  Biuro Doskonałości Naukowej PAN, 
holenderską agencję szkoleniową 
Yellow Research  

Warsztaty dla naukowców rozważających 
złożenie grantu ERC z polską jednostką  

 
 

email: izabe la.dra nka@pw.edu.pl  

 

https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52848&znewsletter=22kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52848&znewsletter=22kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52848&znewsletter=22kwietnia2020
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1569,zapraszamy-na-szkolenia-online-dedykowane-przygotowaniu-wnioskow-do-programu-life.html
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1569,zapraszamy-na-szkolenia-online-dedykowane-przygotowaniu-wnioskow-do-programu-life.html
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52689&znewsletter=22kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52689&znewsletter=22kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52689&znewsletter=22kwietnia2020
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1567,komisja-europejska-zaprasza-na-wirtualna-konferencje-information-networking-day-2020.html
https://www.ppnt.poznan.pl/rpk#szkolenia
https://www.ppnt.poznan.pl/rpk#szkolenia
https://www.ppnt.poznan.pl/rpk#szkolenia
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52758&znewsletter=22kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52758&znewsletter=22kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52758&znewsletter=22kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=52100&znewsletter=1kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=52100&znewsletter=1kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52867&znewsletter=22kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52867&znewsletter=22kwietnia2020
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