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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. NCN wspólnie z agencją ResearchCouncil of Lithuania (RCL) ogłosiło nabór w konkursie 
DAINA 2 

2. Ogłoszenie IV konkursu GOSPOSTRATEG na projekty zamawiane 
3. Ogłoszenie naboru koncepcji projektowych w ramach działania pilotażowego „Wzmocnienie 

realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym” GOZ finansowanego ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 

4. Program Edukacja Wizyty przygotowawcze - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (MF EOG) i Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) na lata 2014-2021 

 
Komunikaty 

1. Zaproszenie do składania wniosków w konkursie GOSPOSTRATEG w nowej formule 
2. Wydłużenie terminu składania wniosków w konkursie 4/4.2/2020 PO IR dla projektów 

wpisanych na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej 
3. Konkurs 2/1.1.1/2020 Seal of Excellence - aktualizacja dokumentacji 
4. Konkurs 1/1.1.1/2020 Szybka ścieżka - zmiana dokumentacji konkursowej 
5. Konkurs 4/1.1.1/2020 Szybka ścieżka - OZE w transporcie - aktualizacja dokumentacji 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. NCN wspólnie z agencją ResearchCouncil of Lithuania (RCL) ogłosiło nabór w konkursie DAINA 2 
 
Cel: Wspólna realizacja projektów badawczych przez polskie i litewskie zespoły badawcze. 
Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN. 
Wnioskodawcy: Wniosek krajowy może złożyćkażdy z podmiotów określonych w ustawie o NCN, 
czyli: 
1. uczelnia; 
2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; 
3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej 

Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 ze zm.); 
4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 ze zm.); 
5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci 
Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534); 

 instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; 
6. Polska Akademia Umiejętności; 
7. inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; 
8. grupa podmiotów, w skład której wchodzi co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-7 albo 

co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca; 
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9. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 
badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 z zm.); 

10. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej 
Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 z zm.); 

11. biblioteka naukowa; 
12. jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dofinansowanie: Minimalna wysokość finansowania dla polskiej części projektu na cały okres jego 
realizacji musi wynosić 150 tys. zł., maksymalna - nie jest określona (koszty muszą być zasadne 
w stosunku do przedmiotu i zakresu badań). 
Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 15 września 2020 r., godz. 16:00 (CEST) - wniosek polski, 
do 22 września 2020 r., godz. 16:00 (EEST) - wniosek litewski. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek o finansowanie wspólnego projektu badawczego 
należy złożyć do NCN i do RCL odpowiednio przez polski i litewski zespół badawczy. 
1. W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek krajowy w terminie do 15 września 2020 r., 

godz. 16:00 (CEST) w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF. 
UWAGA! Informacje ujęte we wniosku krajowym muszą być tożsame z danymi zawartymi 
w Joint Project Description (JPD). Rozbieżności mogą skutkować odrzuceniem wniosku na etapie 
oceny formalnej.  

2. Po wysłaniu wniosku w systemie ZSUN/OSF polski kierownik projektu musi wygenerować wersję 
kompletną wniosku w formacie PDF i przekazać ją partnerowi litewskiemu, do załączenia 
w systemie JUNKIS.  

3. Następnie wnioskodawca litewski składa wniosek do RCL w systemie JUNKIS w terminie 
do 22 września 2020 r., godz. 16:00 (EEST). Do wniosku w systemie JUNKIS należy również 
dołączyć w formacie PDF wersję kompletnego wniosku złożonego wcześniej w systemie 
ZSUN/OSF. 

 
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 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Ogłoszenie IV konkursu GOSPOSTRATEG na projekty zamawiane 
 
Cel: Wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych 
w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. 
Tematyka: Obejmuje dwa zagadnienia badawcze: 
1. Interdyscyplinarny program profilaktyki wtórnej dla osób po udarze niedokrwiennym mózgu 

o nieznanej etiologii (Zamawiający – Ministerstwo Zdrowia); 
2. Optymalizacja metod konwersji języka pisanego w systemie automatycznego tłumacza na język 

migowy z wykorzystaniem mechanizmu avatara (Zamawiający – Ministerstwo Cyfryzacji). 
Wnioskodawcy: Konsorcja jednostek naukowych składające się z max. 5 podmiotów.  
Dofinansowanie: Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 
1. dla projektu dotyczącego zagadnienia badawczego nr 1 wynosi 20 mln zł, 
2. dla projektu dotyczącego zagadnienia badawczego nr 2 wynosi 8 mln zł. 

https://osf.opi.org.pl/app/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/daina2
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Okres trwania projektu: do 36 m-cy. Okres ten można wydłużyć za zgodą NCBR na etapie realizacji 
projektu tylko w uzasadnionych przypadkach, których nie można było przewidzieć na etapie 
aplikowania o środki. Nowy okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 60 m-cy. 
Termin składania wniosków: od 24 lipca do 22 września 2020 r., godz. 16:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej 
w systemie 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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Ogłoszenie naboru koncepcji projektowych w ramach działania pilotażowego „Wzmocnienie 
realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym” GOZ finansowanego ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 
 
Cel: Zwiększenie zdolności podmiotów, które są szczególnie wrażliwe na zmiany klimatyczne, do 
łagodzenia ich przyczyn i dostosowywania się do zmieniającego się klimatu poprzez realizacje działań 
mających na celu rozpowszechnienie Gospodarki o obiegu zamkniętym. 
Tematyka: Przedsięwzięcia związane z szeroko rozumianą Gospodarką o obiegu zamkniętym; 
działania związane z ograniczeniem zużycia surowców, zmniejszeniem produkcji odpadów oraz 
uwzględnieniem Gospodarki o obiegu zamkniętym w modelu biznesowym. W ramach naboru 
możliwe jest realizowanie w szczególności działań związanych ze zrównoważoną produkcją 
przemysłową, zrównoważoną konsumpcją oraz biogospodarką. Składane koncepcje projektowe 
powinny zawierać również działania edukacyjne i uświadamiające w zakresie Gospodarki o obiegu 
zamkniętym. 
Wnioskodawcy: Podmioty: 

  prywatne lub publiczne, 

  komercyjne lub niekomercyjne, 

  organizacje pozarządowe. 
Partnerstwo/Podwykonawstwo: Partnerem może być każdy podmiot publiczny lub prywatny, 
komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot 
prawa w Państwach-Darczyńcach, Państwach-Beneficjentach lub w państwie spoza Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (EOG), które ma wspólną granicę z Polską, lub każda organizacja 
międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania 
Programu. 

Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, 
Liechtenstein) otrzymają dodatkowe punkty, zgodnie z kryteriami merytorycznymi. 

W przypadku projektu złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane 
jest najpóźniej na etapie składania wniosku o dofinansowanie złożenie listu intencyjnego, umowy 
partnerskiej lub innego potwierdzenia współpracy z Partnerem Projektu z Państw Darczyńców. 

lsi.ncbr.gov.pl
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/gospostrateg-iv-ogloszenie-konkursu-63833/
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Dofinansowanie: Minimalna kwota dofinansowania projektu - 300 tys. euro, maksymalna - 1 mln. 
euro. Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi do 85% kosztów 
kwalifikowalnych. 
Okres trwania projektu: Okres kwalifikowalności kosztów kończy się 30 kwietnia 2024 r. 
Termin składania wniosków: od 22 lipca do 22 września 2020 r., godz. 15:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Koncepcję projektową należy złożyć w formie elektronicznej 
przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD): 

 przy użyciu certyfikowanego podpisu elektronicznego; 

 przy użyciu profilu zaufanego w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 
(ePUAP).  

 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie funduszy norweskich i 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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. Program Edukacja Wizyty przygotowawcze - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (MF EOG) i Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) na lata 2014-2021 
 
Cel: Zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków 
dwustronnych pomiędzy Polską a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w obszarze edukacji. 
Program ma przyczyniać się do wzmacniania potencjału ludzkiego i rozbudowy bazy wiedzy 
w Polsce. 
Tematyka: Wizyty przygotowawcze, czyli krótkie wizyty (1-5 dni roboczych + max. do 2 dni 
przeznaczonych na podróż) przedstawicieli polskich instytucji edukacyjnych do podmiotów z Państw- 
Darczyńców, mające na celu: 
• nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami z Polski i z Państw-Darczyńców, 
• przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu, w ramach komponentów Programu 

Edukacja: 
- Profesjonalny rozwój kadry, 
- Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni, 
- Współpraca Instytucjonalna - kształcenie zawodowe (VET), 
- Współpraca Instytucjonalna (z wyłączeniem sektora VET). 

Wnioskodawcy: Polskie podmioty prawne działające w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej. 
Uczestnikiem indywidualnym wizyty przygotowawczej może być osoba zatrudniona (na podstawie 
umowy o pracę lub umowy zlecenie) w instytucji wnioskującej, która odbywa wizytę i realizuje 
zadania przedstawione we wniosku w imieniu wnioskującej instytucji. 
Partnerstwo/Podwykonawstwo: Dla wnioskodawcy polskiego wymagana jest Instytucja 
Przyjmująca z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Uprawnione Instytucje Przyjmujące z Państw-
Darczyńców powinny być zgodne z poniższym katalogiem:  

 podmioty prawa, których siedziba znajduje się na terenie Państw-Darczyńców, 

 instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego w Szwajcarii, ze specjalnym porozumieniem 
o współpracy z Liechtensteinem, 

 szwajcarskie uniwersytety w odniesieniu do studentów i pracowników narodowości 
Liechtensteinu. 

https://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-koncepcji-projektowych-wzmocnienie-realizacji-gospodarki-o-obiegu-zamknietym/
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Dofinansowanie: Budżet projektu jest ściśle związany z okresem pobytu uczestnika indywidualnego 
w Instytucji Przyjmującej. Dofinansowanie projektów pokrywa do 100% całkowitego, 
kwalifikowalnego kosztu projektu i jest przyznawane w euro.  

W jednej wizycie przygotowawczej uczestniczyć mogą max. 3 osoby z instytucji. We wniosku 
aplikacyjnym Wnioskodawca może zaplanować jedną wizytę przygotowawczą do jednej Instytucji 
Przyjmującej. 
Okres trwania projektu: Czas trwania inicjatywy wynosi do 6 miesięcy, natomiast czas trwania 
jednej wizyty wynosi 1-5 dni roboczych oraz max. do 2 dni przeznaczonych na podróż.  
Termin składania wniosków: od 26 lutego 2020 r. do wyczerpania środków. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski należy składać w systemie on-line, dostępnym na 
stronie https://online.frse.org.pl/.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. 
 
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 
 
 

Komunikaty 

 

1. Zaproszenie do składania wniosków w konkursach GOSPOSTRATEG w nowej formule 
  
Celem głównym programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 
2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych 
polityk rozwojowych. W obecnie trwających konkursach (3. i 4. edycja) wnioskodawcami są 
konsorcja, w których funkcje lidera projektu może objąć jednostka naukowa. Nie ma obowiązku 
uczestnictwa w projekcie jednostki posiadającej zdolność do zastosowania w praktyce 
rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu, tj. podmiotu prowadzącego politykę 
rozwoju. 

Do konkursu GOSPOSTRATEG III mogą przystąpić konsorcja (3-5 podmiotów), w skład 
których wchodzą: 

1. co najmniej dwie jednostki naukowe albo co najmniej jedna jednostka naukowa i co 
najmniej jedno przedsiębiorstwo; 

2. co najmniej jeden podmiot wdrażający inny niż podmiot prowadzący politykę rozwoju, 
o którym mowa w art. 3 pkt 2a (tj. związki metropolitalne, samorząd powiatowy i 
gminny) i 32 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 
zobowiązany do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem projektu.  

Liderem konsorcjum może być: 
1. podmiot wdrażający zobowiązany do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego 

wynikiem projektu, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 (jeżeli podmiot ten nie jest jednostką 
budżetową),  

2. jednostka naukowa lub podmiot wdrażający niebędący jednostką budżetową (wyłącznie 
w sytuacji, gdy podmiot wdrażający zobowiązany do zastosowania w praktyce 
rozwiązania będącego wynikiem projektu, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 jest jednostką 
budżetową). 

https://education.org.pl/nabory_archiwum/wizyty-przygotowawcze/#12-dokumenty-aplikacyjne-12
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Do konkursu GOSPOSTRATEG IV na projekty zamawiane mogą przystąpić konsorcja 
jednostek naukowych, w skład których wchodzi maksymalnie pięć podmiotów.  
W zależności od edycji konkursu dofinansowanie można otrzymać na badania podstawowe, 
badania przemysłowe, prace rozwojowe i prace przedwdrożeniowe. 
 
Szczegółowe informacje na temat konkursów GOSPOSTRATEG III i GOSPOSTRATEG IV 
dostępne są na stronie COP PW.  
 
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. Wydłużenie terminu składania wniosków w konkursie 4/4.2/2020 PO IR dla projektów 
wpisanych na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej 
 
Nowy termin składania wniosków w konkursie nr 4 to 15 lipca 2020 r. (poprzedni to 30 
czerwca).Dodatkowo przedłużono termin na uzupełnienie wniosku lub poprawę oczywistej omyłki z 
7 do 14 dni. 
 
Więcej na temat konkursu na stronie COP PW.  
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Konkurs 2/1.1.1/2020 Seal of Excellence - aktualizacja dokumentacji 
 
NCBR wprowadziło zmianę w Regulaminie konkursu 2/1.1.1/2020 Seal of Excellence. Polega ona na 
wydłużeniu okresu realizacji projektów do 31 grudnia 2023 r. (było do 30 czerwca 2023 r.). 
Analogiczną zmianę wprowadzono w Instrukcji wypełniania wniosku. 

Zmiany w dokumentacji konkursowej obowiązują od 24 czerwca br. 
 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
 
 

https://www.cop.pw.edu.pl/Projekty-krajowe/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/NCBR-GOSPOSTRATEG-Konkurs-III
https://www.cop.pw.edu.pl/Projekty-krajowe/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/NCBR-GOSPOSTRATEG-Konkurs-IV-projekty-zamawiane
https://www.cop.pw.edu.pl/
https://www.cop.pw.edu.pl/Fundusze-strukturalne/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/Rozwoj-nowoczesnej-infrastruktury-badawczej-sektora-nauki-alokacja-dla-regionow-slabiej-rozwinietych-PO-IR-4-4.2-2020
http://www.poir.opi.org.pl/Zmiana-terminu-zakonczenia-naboru-wnioskow-oraz-terminu-na-popraweuzupelnienia-na-warunkach-formalnych..html
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/konkurs-21112020-seal-of-excellence-aktualizacja-dokumentacji-63825/
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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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. Konkurs 1/1.1.1/2020 Szybka ścieżka - zmiana dokumentacji konkursowej 
 
NCBR wprowadziło zmianę w Regulaminie konkursu nr 1/1.1.1/2020 Szybka ścieżka. Polega ona na 
wydłużeniu okresu realizacji projektów do 31 grudnia 2023 r. (było do 30 czerwca 2023 r.).  

Każdy z wnioskodawców w konkursie będzie miał możliwość przedłużenia terminu zakończenia 
realizacji swojego projektu. Zmiana ta będzie mogła być wprowadzona już przed zawarciem umowy 
o dofinansowanie (po publikacji wyników oceny projektu) pod warunkiem zachowania czasu trwania 
etapów projektu wskazanych we wniosku o dofinansowanie. 

Inne zmiany możliwe są do wprowadzania po zawarciu umowy o dofinansowanie, na wniosek 
beneficjenta (na zasadach określonych w § 17 umowy o dofinansowanie). 

O wydłużenie realizacji projektu można wnioskować na każdym etapie jego realizacji. Zwracamy 
jednak uwagę, że NCBR może nie zgodzić się na taką zmianę, w przypadku jej zgłoszenia później niż 
30 dni przed planowanym zakończeniem projektu. Należy również pamiętać, że poprawka ta nie 
może doprowadzić do zwiększenia wnioskowanego dofinansowania projektu. 

Zmiany w dokumentacji konkursowej obowiązują od 24 czerwca br. 
 
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. Konkurs 4/1.1.1/2020 Szybka ścieżka - OZE w transporcie - aktualizacja dokumentacji 
 
NCBR wprowadziło zmianę w Regulaminie konkursu 4/1.1.1/2020 Szybka ścieżka - OZE 
w transporcie. Polega ona na wydłużeniu okresu realizacji projektów do 31 grudnia 2023 r. (było do 
30 czerwca 2023 r.). 

Analogiczna zmiana została wprowadzona w Instrukcji wypełniania wniosku. W Regulaminie 
dodano także nowy punkt 107 precyzujący zasady wprowadzania zmian we wniosku przed 
zawarciem umowy o dofinansowanie. 

Zmiany w dokumentacji konkursowej obowiązują od 24 czerwca br.  
 
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 
 

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/konkurs-11112020-szybka-sciezka-zmiana-dokumentacji-konkursowej-63837/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/konkurs-41112020-szybka-sciezka-oze-w-transporcie-aktualizacja-dokumentacji-63817/
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 2020-07-01 
 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2020-07-03 Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji 

Spotkanie informacyjne online dla 
wnioskodawców dotyczące wizyt 
przygotowawczych 

2020-07-08 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Lato z Marią Skłodowską-Curie: portal EURAXESS – 
możliwości dla instytucji sektora B+R - online 

2020-07-09 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych 

Webinarium z zakresu pracy z systemem – 
Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny – 
MEWA 2.0.  

2020-07-15 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Lato z Marią Skłodowską-Curie: portal EURAXESS 
dla naukowców - online 

 
 

 

 

https://education.org.pl/wydarzenie/spotkanie-informacyjne-online-dla-wnioskodawcow-dotyczace-wizyt-przygotowawczych/
https://education.org.pl/wydarzenie/spotkanie-informacyjne-online-dla-wnioskodawcow-dotyczace-wizyt-przygotowawczych/
https://education.org.pl/wydarzenie/spotkanie-informacyjne-online-dla-wnioskodawcow-dotyczace-wizyt-przygotowawczych/
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/portal-euraxess-mozliwosci-dla-instytucji-sektora-br
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/portal-euraxess-mozliwosci-dla-instytucji-sektora-br
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/webinarium-z-zakresu-pracy-z-systemem-mazowiecki-elektroniczny-wniosek-aplikacyjny-mewa-2-0/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/webinarium-z-zakresu-pracy-z-systemem-mazowiecki-elektroniczny-wniosek-aplikacyjny-mewa-2-0/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/webinarium-z-zakresu-pracy-z-systemem-mazowiecki-elektroniczny-wniosek-aplikacyjny-mewa-2-0/
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/portal-euraxess-dla-naukowcow
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/portal-euraxess-dla-naukowcow

