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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Nabór wniosków w konkursie KPRM „Infrastruktura i chmura” 
2. Otwarcie naboru wniosków w konkursie Horyzont Europa – EIC Pathfinder Challenges 2021 

 
Komunikaty 

1. Szkolenie „Horyzont Europa – wprowadzenie do nowego programu ramowego badań i 
innowacji UE” oraz informacje o konkursach 

2. Głos beneficjenta – nowy portal, który ma usprawnić system wdrażania funduszy 
europejskich! 

3. Zasady wprowadzania zmian w projektach POWER 2014-2020 
4. Harmonogram konkursów na rok 2021 (stan na 2.07.2021) 
5. EURAXESS - granty i stypendia - lipiec 2021 r. 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Nabór wniosków w konkursie KPRM „Infrastruktura i chmura” 
 
Cel: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności europejskiego przemysłu w strategicznie ważnych dla 
Unii Europejskiej sektorach gospodarki, takich jak np. rynek chmurowy. 

Tematyka: IPCEI – CIS koncentruje się na infrastrukturze, oprogramowaniu pośredniczącym i 
możliwościach usługowych w zakresie technologii chmurowej. Projekty w ramach IPCEI-CIS powinny 
być innowacyjne i mieć pozytywny wpływ na środowisko, a także powinny przyczyniać się do rozwoju 
i wzrostu konkurencyjność europejskiego przemysłu. Ważne też, aby wpisywały się w założenia nowej 
strategii przemysłowej Unii Europejskiej, a także w Europejski Zielony Ład. 

Wnioskodawcy: Konkurs jest przeznaczony dla podmiotów (przedsiębiorców) zainteresowanych 
chmurowym obszarem technologicznym. Uczelnia może wystąpić w roli konsorcjanta lub 
podwykonawcy. 

Dofinansowanie: IPCEI daje przedsiębiorstwom unikalną szansę na dofinansowanie ich projektu 
nawet do 100% jego luki finansowej w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych z wyłączeniem 
kryteriów pomocy publicznej, pozwalając wykorzystywać wszystkie źródła finansowania, w tym środki 
UE i krajowe. Wybór projektów w niniejszym naborze nie oznacza przyznania dofinansowania dla 
projektu. Wybór projektu na etapie krajowym umożliwia rozpoczęcie współpracy międzynarodowej z 
podmiotami wybranymi przez inne państwa członkowskie zaangażowane w IPCEI-CIS w ramach 
tworzenia wiązek projektowych na poziomie UE oraz umożliwia dalszą formalną procedurę w Komisji 
Europejskiej, celem nadania projektowi statusu IPCEI. 

Termin składania wniosków: do 23 lipca 2021 r. 

Miejsce/sposób składania wniosków: zgłoszenia zawierające opis projektu według udostępnionego 
na stronie naboru wzoru w formacie PDF (z możliwością przeszukiwania dokumentu), o wielkości 
maks. 10 MB należy przesyłać na adres agnieszka.smyk@mc.gov.pl. 

file:///C:/Users/Joanna.Kurek/Downloads/agnieszka.smyk@mc.gov.pl
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Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Cyfryzacja KPRM. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 

Małgorzata Szymańska  
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 64 50, email: malgorzata.szymanska@pw.edu.pl 
 

 

2. Otwarcie naboru wniosków w konkursie Horyzont Europa – EIC Pathfinder Challenges 2021 
 
Cel: Rozwijanie  najnowocześniejszych trendów w nauce i technologii w celu stworzenia  nowych 
możliwości rynkowych. W ramach każdego wyzwania EIC zbuduje portfel projektów, które badają 
różne perspektywy, konkurujące ze sobą podejścia lub uzupełniające się aspekty wyzwania. Złożoność 
i wysokie ryzyko badań będzie wymagało multidyscyplinarnej współpracy. Program wspiera 
technologie  znajdujące się we wczesnych stadiach rozwoju (TRL 2-4). 

Tematyka: obejmuje zagadnienia z następujących obszarów: 

• Awareness inside; 

• Tools to measure and stimulate activity in brain tissue; 

• Emerging technologies in cell and gene therapy; 

• Novel routes to green hydrogen production; 

• Engineered living materials (ELMs). 

Wnioskodawcy: pojedyncze podmioty lub konsorcja składające się z co najmniej 2 partnerów, w 
zależności od grupy tematycznej. 

Dofinansowanie: do 4 mln euro. W określonych przypadkach można otrzymać dodatkowe 
dofinansowanie. 

Termin składania wniosków: do 27 października 2021 r. 

Miejsce/sposób składania wniosków: wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za 
pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego na stronie Funding & Tenders Portal. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie EIC Pathfinder. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 

Roch Grabowski  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 81, email: roch.grabowski@pw.edu.pl 
 

Komunikaty 

 
1. Szkolenie „Horyzont Europa – wprowadzenie do nowego programu ramowego badań i innowacji 

UE” oraz informacje o konkursach 
 

Centrum Obsługi Projektów dziękuje za uczestnictwo w szkoleniu „Horyzont Europa – wprowadzenie 
do nowego programu ramowego badań i innowacji UE”, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021. 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/infrastruktura-i-chmura--rusza-nabor-projektow
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/european-innovation-ecosystems/calls-proposals_en?f%5B0%5D=oe_call_proposals_status%3Aupcoming&f%5B1%5D=programmes_programmes_eic%3A3
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder_en#ecl-inpage-158
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Na stronie COP została zamieszczona zbiorcza tabela, obrazująca strukturę programu Horyzont 
Europa, zawierająca informacje oraz odnośniki do aktualnych oraz planowanych do ogłoszenia przez 
Komisję Europejską konkursów. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 

Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
email: dpm@pw.edu.pl 
 

 
2. Głos beneficjenta – nowy portal, który ma usprawnić system wdrażania funduszy europejskich! 

 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Rzecznikiem Funduszy Europejskiej stworzyło 
portal Głos beneficjenta. Ma on służyć przedsiębiorcom, samorządom oraz wszystkim, którzy 
korzystają ze środków unijnych. Za jego pomocą można zgłaszać propozycje usprawnień związanych z 
systemem wdrażania funduszy europejskich tak, aby był on efektywniejszy i bardziej przyjazny dla 
odbiorców, a także przeglądać zgłoszenia pomysłów innych Użytkowników. 

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 
 

 
3. Zasady wprowadzania zmian w projektach POWER 2014-2020 
 
Od 25 czerwca 2021 roku Instytucja Pośrednicząca (IP) przekazuje do stosowania zasady 
wprowadzania zmian w projektach dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). 

Zmiany zostały skategoryzowane na wymagające/ niewymagające akceptacji IP. Bardzo ważne jest 
aby wprowadzane zmiany w projektach były wpisane w odpowiednie formularze: 

 

• Zmiany wymagające akceptacji IP - należy zamieszczać w „Formularzu wprowadzania 
kluczowych zmian w projekcie” 

• Zmiany niewymagające akceptacji IP –  należy zamieszczać w „Informacji o wprowadzonych do 
projektu zmianach”. 

Przykładowe zmiany, które wymagają akceptacji IP (Formularz wprowadzania kluczowych zmian w 
projekcie): 

• zasadnicze zmiany w obrębie grupy docelowej, która wiąże się z całkowitą zmianą charakteru 
założeń projektu, celu, zaplanowanych form wsparcia w odniesieniu do określonej struktury 
projektu; 

• przesunięcia w budżecie projektu powyżej 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z 
którego są przesuwane środki w stosunku do pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie; 

• wykorzystanie oszczędności powstałych w projekcie, w wyniku przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zasady konkurencyjności – kiedy 
oszczędności te przekraczają 10% środków alokowanych na dane zadanie. 

https://www.cop.pw.edu.pl/Projekty-miedzynarodowe/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/Horyzont-Europa-zestawienie-konkursow
mailto:dpm@pw.edu.pl
https://www.glosbeneficjenta.gov.pl/
https://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/glos-beneficjenta-zaproponuj-usprawnienie-we-wdrazaniu-funduszy-europejskich/
mailto:marta.siewiera@pw.edu.pl
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Przykładowe zmiany, które nie wymagają akceptacji IP (Informacje o wprowadzonych do projektu 
zmianach): 

• zwiększenie zakładanych wartości wskaźników (bez zmiany wartości projektu i jakości 
wsparcia), zmiana wskaźników na poziomie zadań, zmiana proporcji wskaźników 
w podziale na kobiety i mężczyzn, zmiany źródła danych do pomiaru wskaźnika,  zmiana 
sposobu pomiaru wskaźnika, zmiana sposobu rekrutacji uczestników; 

• zmiana formy całości lub części wkładu własnego (z kosztów bezpośrednich na pośrednie lub 
odwrotnie), pod warunkiem wniesienia wkładu w kwocie (minimalna wartość %) wskazanej w 
umowie o dofinansowanie. 

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: elzbieta.smietanka@pw.edu.pl 
 

 
4. Harmonogram konkursów na rok 2021 (stan na 2.07.2021) 
 

W witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono aktualny harmonogram 

konkursów na 2021 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. 

Witryna SharePoint, którą COP PW przygotowało specjalnie dla pracowników PW, zawiera informacje 

i dokumenty niedostępne w publicznych źródłach, 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, NCBR, 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: login (adres mailowy @pw.edu.pl) i hasło (takie jak do komputera 

służbowego lub poczty służbowej). 

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 
 

 

https://www.gov.pl/web/ncbr/zasady-wprowadzania-zmian-w-projektach-po-wer
mailto:elzbieta.smietanka@pw.edu.pl
https://docs.pw.edu.pl/cop/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx
https://docs.pw.edu.pl/cop/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx
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5. EURAXESS – granty i stypendia – lipiec 2021 r. 
 
Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na 
różnym etapie kariery naukowej (lipiec 2021 r.). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu EURAXESS. 
 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2021-06-28 –
2021-07-09 

Komisja Europejska 
Dni informacyjne programu Horyzont 
Europa

2021-07-07 
Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych Unii 
Europejskiej w Lublinie (RPK Lublin) 

Wspieranie międzynarodowej 
mobilności naukowców w działaniach 
Marii Skłodowskiej-Curie

 
email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
https://www.kpk.gov.pl/ke-zaprasza-na-dni-informacyjne-programu-horyzont-europa
https://www.kpk.gov.pl/ke-zaprasza-na-dni-informacyjne-programu-horyzont-europa
http://www.rpklublin.pl/1493,7-lipca-2021-r
http://www.rpklublin.pl/1493,7-lipca-2021-r
http://www.rpklublin.pl/1493,7-lipca-2021-r

