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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. XXXI konkurs w ramach inicjatywy CORNET 
2. Nabór wniosków do konkursu ERA-NET Cofund ERA-MIN3  
3. NCBR ogłosił V konkurs GOSPOSTRATEG 
4. Program współpracy krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Japonii 
5. Konkurs Sieci ForestValue 

 
Komunikaty 

1. Projekty Programów Pracy Horyzontu Europa 
2. Projekt ENHANCERIA dofinansowany w ramach Horyzontu 2020 
3. EURAXESS – granty i stypendia – luty 2021 r. 
4. Nowe informacje dot. naboru wniosków na granty ERC  

 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. XXXI konkurs w ramach inicjatywy CORNET 
 
Cel: promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi 
/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze źródeł 
publicznych, badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. 

Tematyka: badania przemysłowe, prace rozwojowe zgodne z potrzebami danej branży, bez 
ograniczeń tematycznych. 

Wnioskodawcy: zrzeszenia branżowe posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej (zgodnie z definicją z art. 37, ust 1 pkt 8 Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. 
o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Dz. U z 2017 r. poz. 1447 ze zm.) grupujące 
mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa. We wniosku o dofinansowanie 
wnioskodawca wskazuje jednostkę, która będzie pełniła rolę wykonawcy badań w projekcie. 

Dofinansowanie: 750 000 euro. 

Okres trwania projektu: 24 m-ce. 

Termin składania wniosków: w wersji elektronicznej do 31 marca 2021 r., godz. 12:00; w wersji 
papierowej do 5 kwietnia 2021 r. 

Miejsce/sposób składania wniosków: Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za pomocą 
systemu elektronicznego dostępnego na stronie inicjatywy CORNET. 

Wersję elektroniczną wniosku krajowego (skan w formacie pdf wypełnionego i podpisanego wniosku, 
tożsamy z wersją papierową) wraz z załącznikami (skany w formacie pdf) należy wysłać na 
adres: cornet@ncbr.gov.pl. Wersję papierową wniosku krajowego należy kierować na adres 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR, Dział Programów Międzynarodowych, 
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa). 

https://www.cornet.online/
mailto:cornet@ncbr.gov.pl
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Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR oraz na stronie inicjatywy CORNET. 
 
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. Nabór wniosków do konkursu ERA-NET Cofund ERA-MIN3  
 
Cel: finansowanie projektów z zakresu surowców mineralnych w celu zapewnienia zrównoważonego 
rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Tematyka:  
 Supply of raw materials from exploration and mining; 
 Circular Design; 
 Processing, Production and Remanufacturing; 
 Recycling and Re-use of End-of-Life Products Recycling and Re-use of End-of-Life Products. 

Wnioskodawcy: mikrofirmy, małe i średnie firmy, duże firmy, konsorcja, uczelnie, jednostki naukowe. 

Dofinansowanie: budżet na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych 
w ramach konkursu to 600 000 euro. 

Okres trwania projektu: 12-36 m-cy. 

Termin składania wniosków: do 1 kwietnia 2021 r.  

Miejsce/sposób składania wniosków: nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez 
system elektroniczny dostępny na stronie konkursu ERA-MIN3. 
 
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. NCBR ogłosił V konkurs GOSPOSTRATEG 
 
Cel: wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych 
w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. 

 

https://www.gov.pl/web/ncbr/cornet-31
https://www.cornet.online/31st-cornet-call-for-proposals-open/
https://www.era-min.eu/joint-call/era-min-joint-call-2021
https://www.gov.pl/web/ncbr/era-net-cofund-era-min3-joint-call-2021
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Tematyka:  
 Analiza skali wykluczenia komunikacyjnego na obszarze Polski wraz z rekomendacjami zmian 

legislacyjnych w kontekście publicznego transportu zbiorowego – zamawiający: Ministerstwo 
Infrastruktury; 

 Opracowanie systemu jakościowej i ilościowej analizy składu gatunkowego produktów 
rybnych metodami genetyki molekularnej i spektroskopowymi spełniającymi wymogi prawa 
UE – zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 

 Krajowy agregator danych o cyfrowym dziedzictwie kulturowym – zamawiający: Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Wnioskodawcy: konsorcja naukowe złożone z maksymalnie pięciu podmiotów. 

Dofinansowanie: od 4 do 12 milionów zł. 

W związku ze zmianami dotyczącymi amortyzacji aparatury prosimy o zapoznanie się z zapisami 
„Przewodnika kwalifikowalności kosztów”. 

Okres trwania projektu: do 36 m-cy. 

Termin składania wniosków: do 5 kwietnia 2021 r., godz. 16:00. 

Miejsce/sposób składania wniosków: za pośrednictwem systemu 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 
 

 
4. Program współpracy krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Japonii 
 
Cel: wzmocnienie i promocja współpracy w zakresie badań i rozwoju oraz innowacyjności krajów V4 
i Japonii poprzez finansowanie wspólnych projektów. 

Tematyka: badania podstawowe, badanie przemysłowe, prace rozwojowe dot. tematu „Advanced 
Materials”, w tym: 

 Materials for extreme environments – Multiphase alloys for application in extreme conditions 
(high temperatures, radioactive environments, aggressive media, etc.), as thermal barriers 
and ultrahard coatings; 

 Materials for electronics and energy harvesting – Microelectronics, photovoltaics, 
thermoelectrics; 

 Materials for laser technologies – Transparent ceramic composite, photonic crystals, fiber 
materials for high-performance laser technologies. 

A także: COVID-19 material research project proposals (such as materials for high-performance mask, 
protective clothing, virus adsorption filters, gene extracting device, sensor and detector materials, 
primers or reagents for gene amplification, new materials for virus inactivation and materials for 
antiviral drug development). 

https://archiwum.ncbr.gov.pl/fileadmin/Programy_Strategiczne/Gospostrateg/V/zasady/Zal.6._Przewodnik_kwalifikowalnosci_kosztow.pdf
https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php
https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg-v
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Wnioskodawcy: mikrofirmy, małe i średnie firmy, duże firmy, uczelnie, jednostki naukowe, konsorcja 
(przedsiębiorstwo + organizacja badawcza). 

Dofinansowanie: środki przeznaczone na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie to 
750 000 euro. Dofinansowanie udziału partnerów polskich nie powinno przekroczyć 150 000 euro na 
projekt. 

Okres trwania projektu: 36 m-cy. 

Termin składania wniosków: do 9 kwietnia 2021 r., godz. 10:00.  

Miejsce/sposób składania wniosków: Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się przez e-Rad 
submission system należący do Japan Science and Technology Agency. Wniosek może złożyć tylko 
lider po stronie japońskiej. Wypełniony wniosek aplikacyjny wraz CV badaczy należy załączyć jako plik 
PDF do systemu. Wnioski przesłane mailem, pocztą, faxem zostaną odrzucone. Wniosek należy 
wypełnić w języku angielskim. 

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów 
rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku 
o dofinansowanie. 
 
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 
 

 
5. Konkurs Sieci ForestValue 
 
Cel: realizacja międzynarodowych projektów badawczych z zakresu gospodarki leśnej. 

Tematyka:  
 Sustainable and multifunctional use and management of forests, to maximize their 

contribution to all United Nations Sustainable Development Goals; 
 Building with wood from various perspectives; 
 Analysis of benefits, synergies and trade-offs in the use of forest biomass. 

Wnioskodawcy: konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych 
pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego 
zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. 

Kraje uczestniczące w konkursie: Finlandia, Francja, Irlandia, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, 
Słowenia, Szwecja, Turcja. 

Dofinansowanie: całkowita wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań przez polskie 
zespoły badawcze wynosi 500 000 euro. 

Okres trwania projektu: 36 m-cy. 

https://www.e-rad.go.jp/
https://www.e-rad.go.jp/
https://www.gov.pl/web/ncbr/wspolpraca-v4--japonia-ii-konkurs
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Termin składania wniosków: wnioski wspólne międzynarodowe do 13 kwietnia 2021 r., godz. 13:00; 
wnioski krajowe do 20 kwietnia 2021 r. 

Miejsce/sposób składania wniosków:  
 na poziomie międzynarodowym: wspólny wniosek w języku angielskim przygotowany przez 

polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi należy złożyć poprzez 
elektroniczny system składania wniosków sieci ForestValue (ESS); 

 na poziomie krajowym: wniosek krajowy przygotowany przez polski zespół badawczy 
dotyczący polskiej części projektu należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za 
pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania 
wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym. 

Polskim wnioskodawcom w konkursie zalecane jest przesłanie do NCN do konsultacji budżetu polskiej 
części projektu w formacie .xlsx w terminie do 31 marca 2021 r. Wypełnioną tabelę należy przesłać na 
adres alicja.dylag@ncn.gov.pl. Wzór tabeli można pobrać ze strony NCN. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki oraz na stronie sieci 
ForestValue. 
 
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 
 

Komunikaty 

 
1. Projekty Programów Pracy Horyzontu Europa 
 
W witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono projekty Programów Pracy 
(Draft Work Programmes) Horyzontu Europa na lata 2021-2022. 

Dokumenty są wersjami roboczymi i nie są przeznaczone do publicznego rozpowszechniania. Zostały 
udostępnione, ponieważ dają wczesny wgląd w nadchodzące możliwości finansowania. 

Dokumenty dostępne są: w witrynie SharePoint COP, w folderze: Projekty międzynarodowe / 
Regulacje / Regulacje zewnętrzne / Horyzont Europa. 

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. 
 
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 
 

 
2. Projekt ENHANCERIA dofinansowany w ramach Horyzontu 2020 
 
Konsorcjum ENHANCE (European Universities of Technology Alliance) otrzymało środki finansowe na 
realizację projektu „European Universities of Technology Alliance Research and Innovation Action” 

https://ptoutline.eu/app/forestvalue2
https://osf.opi.org.pl/app/
mailto:alicja.dylag@ncn.gov.pl
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-forestvalue/ogloszenie-forestvalue2021
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-forestvalue/ogloszenie-forestvalue2021
https://forestvalue.org/joint-call-2021/
https://forestvalue.org/joint-call-2021/
https://docs.pw.edu.pl/cop/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx
https://docs.pw.edu.pl/cop/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx
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(ENHANCERIA) w ramach programu Horyzont 2020. W skład ENHANCE wchodzi 7 europejskich 
politechnik, w tym Politechnika Warszawska. 

Od lipca 2020 roku konsorcjum posiada status „Uniwersytetu Europejskiego”, przyznany w konkursie 
Komisji Europejskiej.  

Działania zaplanowane w ramach projektu ENHANCERIA mają wzmocnić badawczy i innowacyjny 
wymiar konsorcjum. Opracowany zostanie programu transformacji ENHANCE, skupiający się na roli 
uczelni jako instytucji inicjujących i wspierających zrównoważony rozwój. Cztery główne obszary 
projektu to: 

 Zrównoważony rozwój poprzez badania transdyscyplinarne; 
 Przedsiębiorczość zrównoważona i ekosystemy innowacji; 
 Rozwój zasobów ludzkich (HR); 
 Infrastruktura badawcza. 

Z ramienia Politechniki Warszawskiej w projekt będą zaangażowani: prof. dr hab. Roman Morawski 
(Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. uczelni (Wydział 
Matematyki i Nauk Informacyjnych ), dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. uczelni (Wydział 
Elektroniki i Technik Informacyjnych), dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni (Wydział Geodezji 
i Kartografii), dr inż. Piotr Bartkiewicz (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii 
Środowiska) oraz mgr inż. Krzysztof Anders (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych). 

Projekt ENHANCERIA, z budżetem 2 mln euro (ok. 300 tys. euro na każdą uczelnię), będzie realizowany 
przez 3 lata i koordynowany przez Centrum Obsługi Projektów PW. 
 

 
3. EURAXESS – granty i stypendia – luty 2021 r. 
 
Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym 
etapie kariery naukowej (luty 2021 r.). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu EURAXESS. 
 

 
4. Nowe informacje dot. naboru wniosków na granty ERC  
 
Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) planuje ogłosić pierwsze 
konkursy w ramach programu Horyzont Europa pod koniec lutego 2021 r. 

ERC zamierza zachować pierwotne terminy zakończenia naboru wniosków: 
 24.03.2021 dla Starting Grants 
 20.04.2021 dla Consolidator Grants 
 31.08.2021 dla Advanced Grants 

Przemawiając do unijnych ministrów ds. badań naukowych podczas nieformalnego posiedzenia Rady 
ds. Konkurencyjności 3 lutego, przewodniczący ERC Jean-Pierre Bourguignon podkreślił potrzebę „jak 
najszybszego poinformowania środowiska naukowego o zbliżających się konkursach na granty. 
Zaproszenia dotyczące grantów ERC dla badaczy rozpoczynających niezależną karierę i grantów 
konsolidacyjnych muszą zostać szybko otwarte i zamknięte, odpowiednio pod koniec marca 
i w połowie kwietnia, aby uniknąć poważnego negatywnego wpływu na proces oceny i opóźnień 
w przyznawaniu grantów”. Biorąc pod uwagę kroki, które należy jeszcze podjąć w związku z przejściem 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
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do programu „Horyzont Europa”, planuje się opublikowanie dalszych informacji dla potencjalnych 
wnioskodawców na stronie internetowej ERC, gdy tylko będzie to możliwe. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Edyta Czerwonka  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 80, email: edyta.czerwonka@pw.edu.pl 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Data Organizator Temat 

2021-02-08 – 
2021-02-12  

Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE, Sieć 
Regionalnych Punktów Kontaktowych, 
Business Science Poland  

Cykl webinariów "Tydzień z Horyzontem 
Europa" 

2021-02-16  
Regionalne Centrum Innowacji 
i Transferu Technologii ZUT  

Szkolenie online "Miliony za pomysły! 
Zdobądź grant ERC"  

2021-02-17  
Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Ramowych UE w Poznaniu  

Webinarium "Projekt szyty na miarę, czyli jak 
wpisać się w temat konkursu?"  

2021-02-17  Sekretariat programu ERA-MIN3  Webinar – I konkurs programu ERA-MIN 3  
2021-02-23 – 
2021-02-25  

EIT Manufacturing  
Virtual EIT Manufacturing MatchMaking 
Event 2021  

2021-02-25  
Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Ramowych UE w Poznaniu  

Webinarium "Portal Funding&Tender bez 
tajemnic! – Odc. 1: Zakładanie konta 
osobistego i organizacji"  

2021-03-24  
Joint Programming Platform (JPP) 
ERA-Net Smart Energy Systems  

Webinarium dot. I konkursu (MICall20) 
w ramach ERA-Net ENERDIGIT 

 
 

email: izabela.dranka@pw.edu.pl 
 

https://erc.europa.eu/news/erc-hopes-launch-first-horizon-europe-calls-end-february
https://www.kpk.gov.pl/tydzien-z-horyzontem-europa
https://www.kpk.gov.pl/tydzien-z-horyzontem-europa
https://innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/miliony-za-pomysly-zdobadz-grant-erc
https://innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/miliony-za-pomysly-zdobadz-grant-erc
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/projekt-szyty-na-miare-czyli-jak-sie-wpisac-w-temat-konkursu
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/projekt-szyty-na-miare-czyli-jak-sie-wpisac-w-temat-konkursu
https://www.gov.pl/web/ncbr/webinar--i-konkurs-programu-era-min-3
https://eit.europa.eu/news-events/events/eit-manufacturing-matchmaking-event-2021-save-date
https://eit.europa.eu/news-events/events/eit-manufacturing-matchmaking-event-2021-save-date
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/portal-fundingtender-bez-tajemnic-odcinek-1-zakladanie-konta-osobistego-i-organizacji-na-portalu
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/portal-fundingtender-bez-tajemnic-odcinek-1-zakladanie-konta-osobistego-i-organizacji-na-portalu
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/portal-fundingtender-bez-tajemnic-odcinek-1-zakladanie-konta-osobistego-i-organizacji-na-portalu
https://www.eranet-smartenergysystems.eu/Event/72/Webinar-on-Joint-Call-2020-%E2%80%9EMICall20%E2%80%9C.html
https://www.eranet-smartenergysystems.eu/Event/72/Webinar-on-Joint-Call-2020-%E2%80%9EMICall20%E2%80%9C.html

