
  
 

 

1 

 2020-05-06 
 
 

Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. NCBR ogłosił nabór w III konkursie w ramach programu GOSPOSTRATEG 
2. Międzynarodowy konkurs ALPHORN–COVID-19 na polsko-szwajcarskie projekty badawcze 

poświęcone badaniom nad COVID-19 
 

Komunikaty 
1. Harmonogram konkursów na rok 2020 (stan na 5.05.2020) 
2. Milion złotych dla przydomowej elektrowni wiatrowej – NCBR podaje szczegóły rywalizacji 

Wielkiego Wyzwania: Energia i przedłuża termin zgłoszeń 
3. Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie komitetów 

monitorujących 
4. Informacja dla Beneficjentów działań POIR.01.01, POIR.01.02 oraz POIR.04.01 w sprawie 

kwoty zatrzymanej na zakończenie projektu 
5. Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie dla I konkursu 2.4 POPC 
6. IdeaLab - przedłużenie terminu konkursu 
7. Polskie tłumaczenie zaktualizowanego podręcznika wdrażania Interreg Europa Środkowa 
8. Informacja na temat terminów spotkań panelowych z Wnioskodawcami w I rundzie konkursu 

8/1.1.1/2019 w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – 
Szybka Ścieżka „Urządzenia grzewcze” 

9. Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie zagadnień 
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. NCBR ogłosił nabór w III konkursie w ramach programu GOSPOSTRATEG 
 
Cel: Dofinansowanie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do wzrostu 
wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych 
w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. 
Tematyka: Zakres tematyczny obejmuje problemy z obszarów: 

1. pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu, 
2. pułapki braku równowagi, 
3. pułapki demograficznej, 
4. pułapki słabości instytucji. 

Wnioskodawcy: Konsorcja jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz podmiotów wdrażających – 
od 3 do 5 podmiotów w konsorcjum. 
Dofinansowanie: Wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu dotyczącego wynosi od 1 do 
10 mln zł. 
Okres trwania projektu: do 36 m-cy. 
Termin składania wniosków: od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r., godz. 16:00.  
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Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w wersji 
elektronicznej w systemie informatycznym LSI. 
 
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 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Międzynarodowy konkurs ALPHORN–COVID-19 na polsko-szwajcarskie projekty badawcze 
poświęcone badaniom nad COVID-19 
 
Cel: Wypracowanie zaleceń dotyczących opieki zdrowotnej i innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
zwalczania COVID-19. 
Tematyka: Badania podstawowe w ramach 4 modułów: 

1. Basic aspects of the biology, pathogenicity and immunogenicity of Sars-CoV-2, 
2. New approaches in COVID-19 epidemiology and disease prevention, 
3. COVID-19 vaccine, drug and diagnostics development, 
4. Clinical COVID-19 research and therapeutic interventions. 

Wnioskodawcy: Zespoły badawcze z Polski i Szwajcarii (projekty we współpracy dwustronnej - 
polsko-szwajcarskiej) lub zespoły badawcze z Polski i Szwajcarii przy udziale zespołów badawczych 
z jednego spośród następujących krajów: Niemcy, Austria, Czechy, Słowenia, Luksemburg, 
Południowy Tyrol (projekty we współpracy trójstronnej). 
Dofinansowanie: Brak określonej minimalnej i maksymalnej wysokości budżetu jednego projektu. 
Ogółem wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły 
badawcze w konkursie wynosi 4 mln zł. 
Okres trwania projektu: 24 m-ce. 
Termin składania wniosków: do 25 maja 2020 r., godz. 17:00 (wniosek wspólny składany do SNSF 
przez szwajcarski zespół badawczy), do 26 maja 2020 r., godz. 16:00 (wniosek polski). 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski składa się w systemach informatycznych:  

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

 ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania) dla 
wniosków krajowych (do których załączone są wnioski wspólne) składanych do NCN przez 
polskie zespoły naukowe.  

Jeden egzemplarz wniosku krajowego składanego do NCN należy dostarczyć do 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 

https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/gospostrateg-iii-ogloszenie-konkursu-62661/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/alphorn-covid-19
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Komunikaty 

 
1. Harmonogram konkursów na rok 2020 (stan na 5.05.2020) 
 
Na stronie internetowej COP PW, w zakładce Szkolenia/Materiały, a także w witrynie SharePoint 
Centrum zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2020 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 informacje i dokumenty niedostępne 
w publicznych źródłach, np. na stronie internetowej www.cop.pw.edu.pl, a które ułatwiają 
przygotowanie i składanie wniosków w konkursach na projekty badawcze oraz realizację projektów 
na uczelni. Znajdą w niej Państwo, m.in. korespondencję z instytucjami ogłaszającymi konkursy, 
pisma rozstrzygające wątpliwe kwestie dotyczące na przykład wynagrodzeń czy VAT-u, najważniejsze 
ustalenia dotyczące projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, NCN, NCBiR, Horyzontu 
2020, 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. Milion złotych dla przydomowej elektrowni wiatrowej – NCBR podaje szczegóły rywalizacji 
Wielkiego Wyzwania: Energia i przedłuża termin zgłoszeń 
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, 
opublikowało Podręcznik Uczestnika Wielkiego Wyzwania: Energia. Jest to regulamin obowiązujący 
wszystkich, którzy zdecydują się na udział w rywalizacji o milion złotych nagrody. Dodatkowo NCBR 
przedłużyło termin zgłoszeń drużyn, które chciałyby podjąć wyzwanie – czas na rejestrację mają do 
30 czerwca 2020 r. Inicjatywa realizowana jest ze środków Funduszy Europejskich.  

NCBR, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników i rynku, poddało regulamin zawodów 
konsultacjom – każdy zainteresowany mógł zgłosić swoje spostrzeżenia. Konsultacje trwały 
3 miesiące. W ich toku zgłoszono wartościowe uwagi, z których część została finalnie wdrożona do 
ostatecznej wersji Podręcznika Uczestnika. Ten zawiera cały katalog niezbędnych informacji, 
począwszy od celów Wyzwania, poprzez warunki uczestnictwa, harmonogram, kryteria selekcji, 
po przebieg finału.  

Jak więc wygrać pierwsze polskie Wielkie Wyzwanie? Zadaniem jego uczestników jest 
opracowanie urządzeń zdolnych do pozyskiwania energii z wiatru niskich prędkości (to ten wiejący 

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
http://www.cop.pw.edu.pl/
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nad naszymi głowami oraz na poziomie dachów naszych domów), przekształcania jej w energię 
elektryczną oraz jej magazynowania i oddawania w jak najbardziej efektywny sposób. 
Magazynowanie energii nie jest wymaganiem obowiązkowym. Wszystkie konstrukcje muszą zostać 
doprowadzone do etapu prototypu i spełniać określone parametry, takie jak chociażby zdolność do 
pracy poza siecią, masa nieprzekraczająca 200 kg czy maksymalny poziom natężenia generowanego 
hałasu na poziomie 50 dB. Poszczególnymi etapami przebiegu Wielkiego Wyzwania: Energia są:  

 weryfikacja postępów prac – zespół w formie 3-minutowego wideo przedstawi się i zarysuje 
koncepcję swojego rozwiązania;  

 ćwierćfinał, w którym zespoły również za pomocą wideo udowodnią, że ich prototypy działają;  

 półfinał, w którym instalacje zostaną poddane indywidualnym testom;  

 finał, w którym zostanie wyłoniony zwycięzca.  
Wielki Finał odbędzie się na jesieni tego roku w Warszawie. Zostanie do niego 

zakwalifikowanych maksymalnie 10 uczestników. Każdy z nich równolegle otrzyma identyczne 
warunki nawiewu wiatru. Wygra ten uczestnik, którego prototyp – po nawianiu na niego wiatru 
i podłączeniu do instalacji pomiarowej – osiągnie najlepszy wynik.  

Nagrodą dla zespołu, którego prototyp pokona konkurentów, jest 1 mln zł. Co najważniejsze, 
prawa własności intelektualnej do skonstruowanego urządzenia należą do uczestników. NCBR 
przewiduje również nagrodę dodatkową w kategorii „wzornictwo” dla urządzenia, które zostanie 
najwyżej ocenione przez publiczność.  

Podstawowym warunkiem udziału w Wielkim Wyzwaniu: Energia jest wypełnienie prostego 
formularza udostępnionego na stronie wielkiewyzwanie.ncbr.gov.pl i uzyskanie statusu uczestnika. 
W związku z wprowadzonym na terenie kraju stanem epidemii NCBR wydłużyło termin 
przyjmowania zgłoszeń do 30 czerwca 2020 r. (pierwotnie termin upływał 10 maja). Podręcznik 
Uczestnika Wielkiego Wyzwania: Energia można pobrać ze strony inicjatywy.  

Dla wszystkich osób, uczestników i zainteresowanych Wielkim Wyzwaniem: Energia NCBR 
uruchomiło specjalny profil w serwisie Facebook, na którym publikuje najnowsze informacje 
związane z przedsięwzięciem, jak również ciekawostki techniczne związane z odnawialnymi źródłami 
energii.  

Przedsięwzięcie Wielkie Wyzwanie: Energia jest realizowane z Funduszy Europejskich w ramach 
projektu pozakonkursowego pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez 
wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych (projekt 
realizowany z poddziałania 4.1.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie komitetów 
monitorujących 
 
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowała o częściowym zawieszeniu stosowania 
Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 z dnia 20 lutego 2018 r. 
Częściowe zawieszenie wytycznych wynika z konieczności usprawnienia prac komitetów 

https://wielkiewyzwanie.ncbr.gov.pl/
https://www.facebook.com/wielkie.wyzwanie/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/milion-zlotych-dla-przydomowej-elektrowni-wiatrowej-ncbr-podaje-szczegoly-rywalizacji-wielkiego-wy/
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monitorujących w okresie epidemii COVID-19 oraz dostosowania trybu ich pracy do panujących 
w kraju warunków. Stosowanie wytycznych zawiesza się od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. Informacja dla Beneficjentów działań POIR.01.01, POIR.01.02 oraz POIR.04.01 w sprawie kwoty 
zatrzymanej na zakończenie projektu 
 
Obecne zapisy umów o dofinansowanie PO IR wprowadzają warunek wypłaty dofinansowania 
powyżej 90% dopiero po zaakceptowaniu wniosku o płatność końcową: „Beneficjentowi, zostanie, 
na podstawie wniosków o płatność, przekazane dofinansowanie nieprzekraczające 90% kwoty 
dofinansowania, (…), pomniejszonej o kwoty nieprawidłowości w Projekcie (…). Pozostała kwota 
dofinansowania, jako płatność końcowa, będzie przekazana beneficjentowi po zaakceptowaniu 
przez Instytucję Pośredniczącą przedłożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową.”  

Informujemy, że istnieje możliwość zmniejszenia kwoty zatrzymanej na zakończenie projektu 
z 10 do 5% wartości przyznanego dofinansowania. Aby skorzystać z tego rozwiązania należy złożyć 
wniosek o zmiany zgodnie z wzorem umieszczonym na stronie NCBR. Decyzja o możliwości 
skorzystania z tego rozwiązania będzie podejmowana indywidualnie, na podstawie Państwa wniosku 
o zmiany oraz analizy przebiegu realizacji projektu. Zmiana wysokości kwoty zatrzymanej wymaga 
podpisania aneksu do umowy. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Magdalena Mielniczuk  
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 71 98, email: magdalena.mielniczuk@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
5. Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie dla I konkursu 2.4 PO PC 
 
W związku z wprowadzonym stanem epidemii (na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, 
Dz. U. poz. 491 z późn. zm.) Centrum Projektów Polska Cyfrowa w porozumieniu z Ministerstwem 
Funduszy i Polityki Regionalnej wydłużyło termin naboru wniosków o dofinansowanie.  

Nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony w dwóch rundach. Wnioski należy składać 
w następujących terminach:  

 I runda - od 3 lutego 2020 r. do 8 maja 2020 r.,  

 II runda - od 9 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. 
 
Więcej informacji o konkursie na stronie COP PW.  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/informacja-o-czesciowym-zawieszeniu-stosowania-wytycznych-w-zakresie-komitetow-monitorujacych/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/dokumenty-poir-realizacja-projektu/
https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=6&L=800&tx_news_pi1%5Bnews%5D=62657&cHash=45ae11399650a948d7235b3b18f73b0a
https://www.cop.pw.edu.pl/Fundusze-strukturalne/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/Tworzenie-uslugi-aplikacji-wykorzystujacych-e-uslugi-publiczne-i-informacje-sektora-publicznego-PO-PC-2.4
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Szczegółowe informacje dostępne są na stronie CPPC. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
6. IdeaLab - przedłużenie terminu konkursu 
 
Na stronie NCBR został opublikowany komunikat o przesunięciu terminu zakończenia konkursu 
IdeaLab. Obecnie dokumenty można składać do 8 czerwca 2020 r., godz. 16:00. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
7. Polskie tłumaczenie zaktualizowanego podręcznika wdrażania Interreg Europa Środkowa 
 
W serwisie Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Mechanizmu 
Sąsiedztwa została opublikowana polska wersja zaktualizowanego Podręcznika wdrażania Interreg 
Europa Środkowa - wersja 4.0. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są w Serwisie Programów EWT i EIS. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
8. Informacja na temat terminów spotkań panelowych z Wnioskodawcami w I rundzie konkursu 
8/1.1.1/2019 w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Szybka 
Ścieżka „Urządzenia grzewcze” 
 
Zgodnie z § 8 ust. 11 Regulaminu Konkursu nr 8/1.1.1/2019 Szybka Ścieżka „Urządzenia grzewcze” 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że terminy spotkań panelowych dla wniosków 
o dofinansowanie złożonych w perwszej rundzie konkursu 8/1.1.1/2019 zaplanowane zostały 
w dniach 6-7 lipca 2020 r. 

O dokładnej dacie spotkania Wnioskodawcy zostaną powiadomieni indywidualnie 
z odpowiednim wyprzedzeniem. NCBR przypomina, że proces oceny wniosków w konkursie 
obejmuje:  

https://cppc.gov.pl/aktualnosci/1928-komunikat-o-wydluzeniu-terminu-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-i-konkursu-2-4-popc
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/iii-edycja-funduszy-norweskich-i-eog/idealab/
http://www.ewt.gov.pl/Strony/o-programach/dokumenty/Podrecznik-wdrazania-Interreg-Europa-Srodkowa-wersja-21-polskie-tlumaczenie
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1. sporządzenie przez panel ekspertów uwag w zakresie kryteriów podlegających możliwości 
uzupełnienia lub poprawy,  

2. poprawę wniosku przez Wnioskodawcę, zgodnie z uwagami panelu (jeśli dotyczy),  
3. spotkanie z Wnioskodawcą w siedzibie NCBR,  
4. ocenę projektu przez panel, według wszystkich kryteriów oceny projektu.  

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z Przewodnikiem dla wnioskodawcy.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
9. Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie zagadnień związanych 
z przygotowaniem projektów inwestycyjnych 
 
Dnia 4 maja 2020 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowała o częściowym 
zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 
z dnia 10 stycznia 2019 r.  

Częściowe zawieszenie wytycznych ma na celu odstąpienie od wymogu zobowiązania 
wnioskodawców do przedstawiania studium wykonalności oraz przeprowadzania analiz, w tym 
zwłaszcza analizy finansowej, zgodnie z metodyką przedstawioną w wytycznych. Zawieszenie uprości 
obowiązki wnioskodawców i skróci procedury przygotowania aplikacji w celu pozyskania dotacji UE 
na realizację projektów inwestycyjnych.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Magdalena Mielniczuk  
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 71 98, email: magdalena.mielniczuk@pw.edu.pl 
 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Data  Organizator  Temat  

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  

https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/new/Udzial_w_panelu_-_przewodnik_dla_Wnioskodawcy.pdf
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-na-temat-terminow-spotkan-panelowych-z-wnioskodawcami-w-i-rundzie-konkursu-81112019-w/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-w-zakresie-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych-w-tym-projektow-generujacych-dochod-i-projektow-hybrydowych-na-lata-2014-2020-1/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-w-zakresie-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych-w-tym-projektow-generujacych-dochod-i-projektow-hybrydowych-na-lata-2014-2020-1/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-w-zakresie-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych-w-tym-projektow-generujacych-dochod-i-projektow-hybrydowych-na-lata-2014-2020-1/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/informacja-o-czesciowym-zawieszeniu-stosowania-wytycznych-w-zakresie-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych/
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
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 2020-05-06 
 
 

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  

2020-05-07  Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 
Szczecin  

Stypendia indywidualne MSCA - szkolenie on-line  

2020-05-11  Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE  

Webinarium dla jednostek zainteresowanych 
zaproszeniem indywidualnych naukowców w ramach 
MSCA IF  

2020-05-19  Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 
Wrocław  

Open Science & Open Access ze szczególnym 
uwzględnieniem programu Horyzont 2020  

2020-05-21  Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 
Wrocław  

Zostań ekspertem oceniającym w programach 
międzynarodowych - Horyzont 2020  

2020-05-25- 
2020-05-27  

Ideal-ist- ICT NCP Network  Ideal-ist Proposal Check Event for ICT Calls in Horizon 
2020  

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

Warsztaty dla naukowców rozważających złożenie 
grantu ERC z polską jednostką  

2020-05-28  Enterprise Europe Network 
przy Fundacji Rozwoju 
Przedsiębiorczości wraz 
z Europejskim IP Helpdesk  

IP Management in H2020 – with a special focus on 
MSCA  

2020-06-02  Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE, 
projekt Net4Mobility+  

Webinar on Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) 
with specific focus on Individual fellowships  

 
 

 

 

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://innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/stypendium-indywidualne-msca
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52867&znewsletter=22kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52867&znewsletter=22kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52867&znewsletter=22kwietnia2020
http://rpk.wroclaw.pl/szkolenia.html
http://rpk.wroclaw.pl/szkolenia.html
http://rpk.wroclaw.pl/szkolenia.html
http://rpk.wroclaw.pl/szkolenia.html
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=53002&znewsletter=29kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=53002&znewsletter=29kwietnia2020
https://informacje.pan.pl/index.php/polecamy/2937-warsztaty-z-yellow-research-o-grantach-erc
https://informacje.pan.pl/index.php/polecamy/2937-warsztaty-z-yellow-research-o-grantach-erc
http://www.frp.lodz.pl/webinarium-ip-management-in-h2020-with-a-special-focus-on-msca-28-maja-2020-r/
http://www.frp.lodz.pl/webinarium-ip-management-in-h2020-with-a-special-focus-on-msca-28-maja-2020-r/
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52928&znewsletter=29kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52928&znewsletter=29kwietnia2020

