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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. NCN ogłosiło nabór w konkursie SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD 
COVID-1 

2. NCN ogłosiło nabór w konkursie PRELUDIUM 19 
3. NCN ogłosiło nabór w konkursie OPUS 19 
4. NCN we współpracy z siecią M-ERA ogłosiło nabór wniosków w konkursie M-ERA.NET 2 call 

2020 
 
Komunikaty 

1. Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków w konkursie nr 4 w ramach działania 
4.2 PO IR 

2. Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym 
dla Programu Polska Cyfrowa na 2020 rok 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. NCN ogłosiło nabór w konkursie SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD 
COVID-1 
 
Cel: Poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, 
sposobów diagnozy choroby, leczenia, zapobiegania oraz psychologicznych i społecznych skutków 
pandemii. 
Tematyka: Badania podstawowe związane z:  

1. patofizjologią choroby, w tym takie, które mogą przyczynić się do podjęcia prac nad 
przyszłymi strategiami terapeutycznymi lub metodami diagnostycznymi COVID-19;  

2. mechanizmami zakażania, w tym sposobami ochrony pracowników służby zdrowia;  
3. psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii i sposobami ich ograniczania (w tym 

polityką zdrowotną i organizacją opieki medycznej, etyką badań i opieki nad chorymi, 
społecznymi zachowaniami w pandemii).  

UWAGA: Wskazanie we wniosku panelu NCN ma charakter wyłącznie informacyjny. Wnioski nie 
będą oceniane pod kątem zgodności skierowania do właściwego panelu. Zespół ekspertów 
oceniający wniosek będzie weryfikował zgodność zaplanowanych badań z celem konkursu. 
Zaplanowanie badań niezgodnych z założeniami konkursu będzie skutkować odrzuceniem wniosku. 
Wnioskodawcy: Naukowcy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora i mający 
udokumentowane osiągnięcia naukowe w obszarach związanych z celem konkursu. Kierownikiem 
we wniosku może być osoba, która kierowała lub kieruje realizacją co najmniej jednego projektu 
badawczego finansowanego w ramach konkursów NCN (OPUS, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, 
HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, POLONEZ, międzynarodowych konkursów dwustronnych lub 
wielostronnych) lub jest laureatem co najmniej jednego, innego prestiżowego konkursu krajowego 
lub międzynarodowego na projekty badawcze. 
Dofinansowanie: Brak określonej minimalnej i maksymalnej wysokości budżetu projektu. 
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Okres trwania projektu: max. 18 m-cy. Rezultaty muszą być udostępniane powszechnie zaraz po ich 
uzyskaniu. 
Termin składania wniosków: do 14 kwietnia 2020 r.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w standardzie PAdES przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu 
będącego wnioskodawcą należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP 
na elektroniczną skrzynkę podawczą NCN: /ncn/SkrytkaESP zgodnie z procedurą składania 
wniosków. 
 
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. NCN ogłosiło nabór w konkursie PRELUDIUM 19 
 
Cel: Realizacja projektów badawczych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające 
stopnia naukowego doktora. 
Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN. 
Wnioskodawcy: Każdy z podmiotów określonych w ustawie o NCN, czyli uczelnia; federacja 
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; instytut naukowy PAN; instytut badawczy; 
międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działające na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Centrum Łukasiewicz, instytuty działające w ramach Sieci 
Badawczej Łukasiewicz; Polska Akademia Umiejętności; inne podmioty prowadzące głównie 
działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; grupa podmiotów, w skład której wchodzi co 
najmniej dwa podmioty wskazane powyżej albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co 
najmniej jeden przedsiębiorca; centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736); centrum Polskiej Akademii 
Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk; biblioteka naukowa; 
przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 
2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej; jednostka organizacyjna 
posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba fizyczna; 
przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone powyżej. 
Dofinansowanie: Maksymalna wysokość finansowania nie może przekraczać:  

 70 tys. zł w projektach trwających 12 m-cy,  

 140 tys. zł w projektach trwających 24 m-cy, 

 210 tys. zł w projektach trwających 36 m-cy. 
Okres trwania projektu: 12, 24 lub 36 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 16 czerwca 2020 r., godz. 16:00.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane są 
w formie elektronicznej za pośrednictwem za pomocą systemu ZSUN/OSF.  
Jeden egzemplarz wniosku należy dostarczyć do Działu Projektów Krajowych COP PW do 6 czerwca 
2020 r. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN. 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/covid-19
https://osf.opi.org.pl/app/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium19
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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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. NCN ogłosiło nabór w konkursie OPUS 19 
 
Cel: Realizacja projektów badawczych przez naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. 
Formuła konkursu OPUS została poszerzona o elementy konkursu HARMONIA, czyli możliwość 
ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej 
dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez 
polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. 
Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN. 
Wnioskodawcy: Każdy z podmiotów określonych w ustawie o NCN, czyli uczelnia; federacja 
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; instytut naukowy PAN; instytut badawczy; 
międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działające na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Centrum Łukasiewicz, instytuty działające w ramach Sieci 
Badawczej Łukasiewicz; Polska Akademia Umiejętności; inne podmioty prowadzące głównie 
działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; grupa podmiotów, w skład której wchodzi co 
najmniej dwa podmioty wskazane powyżej albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co 
najmniej jeden przedsiębiorca; centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736); centrum Polskiej Akademii 
Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk; biblioteka naukowa; 
przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 
2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej; jednostka organizacyjna 
posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba fizyczna; 
przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone powyżej. 
Dofinansowanie: Brak określonej minimalnej i maksymalnej wysokości budżetu projektu. 
Okres trwania projektu: 12, 24, 36 lub 48 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 16 czerwca 2020 r., godz. 16:00.  
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane są 
w formie elektronicznej za pośrednictwem za pomocą systemu ZSUN/OSF.  
Jeden egzemplarz wniosku należy dostarczyć do Działu Projektów Krajowych COP PW do 6 czerwca 
2020 r. 
 
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://osf.opi.org.pl/app/
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus19
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4. NCN we współpracy z siecią M-ERA ogłosiło nabór wniosków w konkursie M-ERA.NET 2 call 
2020 
 
Cel: Realizacja projektów badawczych dotyczących nauki o materiałach i inżynierii materiałowej we 
współpracy międzynarodowej. 
Tematyka: z zakresu nauk o materiałach i inżynierii materiałowej:  

 Modeling for materials engineering and processing,;  

 Innovative surfaces, coatings and interfaces, 

 High performance composites,  

 Functional materials,  

 New strategies for advanced material-based technologies in health applications;  

 Materials for additive manufacturing.  
Wnioskodawcy: Konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych 
pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie.  
Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.  
Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Francja, Hiszpania, 
Islandia, Izrael, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Republika Południowej Afryki, 
Rosja, Rumunia, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Węgry. 
Dofinansowanie: Brak określonej minimalnej i maksymalnej wysokości budżetu projektu. 
Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 16 czerwca 2020 r. (pre-proposals), do 19 listopada 2020 r. 
(full proposals).  
UWAGA: W związku z pandemią koronawirusa COVID–19 Koordynator konkursu może zadecydować 
o wprowadzeniu zmian w harmonogramie.  
Miejsce/Sposób składania wniosków:  

1. Poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy 
z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim, który należy złożyć 
w systemie M-ERA.NET Submission System.  

2. Poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dot. 
polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za 
pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. Wnioski krajowe składane są dopiero na etapie full-
proposal.  

Jeden egzemplarz wniosku należy dostarczyć do Działu Projektów Krajowych 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 
 
W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum:  
Olga Sobczyk  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów  
tel. 22 234 58 19, email: olga.sobczyk@pw.edu.pl 
 
 
 

https://m-era.net/submission/submission/call-2020/pscall_view
https://osf.opi.org.pl/app/
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-mera/ogloszenie2020?language=pl
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Komunikaty 

 
1. Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków w konkursie nr 4 w ramach działania 
4.2 PO IR 

 
Zgodnie z komunikatem OPI PIB data zakończenia konkursu nr 4 w ramach POIR 4.2 dla projektów 
wpisanych na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej została zmieniona z 5 maja na 
5 czerwca 2020 r.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie OPI PIB. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla 
Programu Polska Cyfrowa na 2020 rok 
 
Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla 
Programu Polska Cyfrowa na 2020 rok. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich. 
 
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. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Data  Organizator  Temat  

2020-04-02  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów 

Badawczych UE  

Wiosna z Horyzontem 2020 - online - 

Inicjatywa Leków Innowacyjnych (IMI2)  

2020-04-03  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów 

Badawczych UE  

Wiosna z Horyzontem 2020 - online - 

Wskazówki do przygotowania dobrego 

wniosku projektowego  

http://www.poir.opi.org.pl/Zmiana-terminu-zakonczenia-naboru-wnioskow-5-czerwca-2020-r.-w-konkursie-nr-44.22020-dla-Dzialania-4.2-POIR..html
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/skorzystaj/Harmonogramy-naborow-wnioskow/Harmonogramy-naborow-wnioskow-na-2020-rok/Harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-w-trybie-konkursowym-dla-Programu-Polska-Cyfrowa-na-2020-rok
https://www.kpk.gov.pl/?p=52167&znewsletter=1kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=52167&znewsletter=1kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=52167&znewsletter=1kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=52167&znewsletter=1kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=52167&znewsletter=1kwietnia2020
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2020-04-07  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów 

Badawczych UE  

Horizon 2020 Secure Societies European Info 

Day and Brokerage Event - online  

2020-04-14  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  Spotkanie informacyjne NCBR (oferta w 

ramach PO IR, ze szczególnym 

uwzględnieniem konkursu “Szybka Ścieżka”, 

„Seal of Excellence” i „Projekty Aplikacyjne”, 

zasady aplikowania w konkursie m.in.: 

TANGO, GOSPOSTRATEG i INFOSTRATEG)  

2020-04-16- 

2020-04-17  

Międzynarodowy Instytut Biologii 

Molekularnej i Komórkowej  

Międzynarodowa konferencja dla młodych 

naukowców w dziedzinie biologii 

molekularnej i komórkowej  

2020-04-23  Regionalny Punkt Kontaktowy 

Programów Badawczych UE Wrocław  

Indywidualne stypendia wyjazdowe – 

Działania Marie Skłodowska-Curie - szkolenie 

online  

20202-05-07  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów 

Badawczych UE, projekt Net4Mobility+  

Webinarium MSCA COFUND - Działania Marii 

Skłodowskiej-Curie w ramach Horyzontu 

2020  

 
 

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

 

https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/horizon-2020-secure-societies-european-info-day-and-brokerage-event
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/horizon-2020-secure-societies-european-info-day-and-brokerage-event
https://www.ncbrdlafirm.pl/14-kwietnia-2020-warszawa/
https://www.ncbrdlafirm.pl/14-kwietnia-2020-warszawa/
https://www.ncbrdlafirm.pl/14-kwietnia-2020-warszawa/
https://www.ncbrdlafirm.pl/14-kwietnia-2020-warszawa/
https://www.ncbrdlafirm.pl/14-kwietnia-2020-warszawa/
https://www.ncbrdlafirm.pl/14-kwietnia-2020-warszawa/
https://www.iimcb.gov.pl/pl/aktualnosci/aktualne-informacje/1061-miedzynarodowa-konferencja-dla-mlodych-naukowcow-w-dziedzinie-biologii-molekularnej-i-komorkowej
https://www.iimcb.gov.pl/pl/aktualnosci/aktualne-informacje/1061-miedzynarodowa-konferencja-dla-mlodych-naukowcow-w-dziedzinie-biologii-molekularnej-i-komorkowej
https://www.iimcb.gov.pl/pl/aktualnosci/aktualne-informacje/1061-miedzynarodowa-konferencja-dla-mlodych-naukowcow-w-dziedzinie-biologii-molekularnej-i-komorkowej
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52300&znewsletter=1kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52300&znewsletter=1kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=52300&znewsletter=1kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=52100&znewsletter=1kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=52100&znewsletter=1kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=52100&znewsletter=1kwietnia2020

