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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. NCBR ogłosiło nabór wniosków w konkursie EUREKA 2021 
 

Komunikaty 

1. Harmonogram konkursów na rok 2021 (stan na 1.06.2021) 
2. EURAXESS – granty i stypendia – czerwiec 2021 r. 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Konkursy 

 
1. NCBR ogłosiło nabór wniosków w konkursie EUREKA 2021 
 
Cel: Zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W 
ramach inicjatywy EUREKA finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów 
z dwóch różnych państw członkowskich.  

Tematyka: Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane na opracowanie i 
wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu 
lub usługi. 

Wnioskodawcy: mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa; grupy podmiotów z mikro, małym lub średnim 
przedsiębiorcą jako liderem, z udziałem uczelni/jednostki naukowej i/lub dużego przedsiębiorcy. 

Dofinansowanie: Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w 
projekcie. 

• W przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli grupy podmiotów lub grupy 
przedsiębiorców do 1 mln zł, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi 
wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 tys. zł. 

• W przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy do 500 tys. zł. 

Okres trwania projektu: do 36 m-cy. 

Termin składania wniosków: do 24 września 2021 r. 

Miejsce/sposób składania wniosków: elektronicznie w formie skanów dokumentów przesłanych na 
adres eureka@ncbr.gov.pl. Dodatkowo wnioskodawca wraz z liderem/partnerami konsorcjum 
międzynarodowego w nieprzekraczalnym terminie do 24 września 2021 r. wypełnia elektronicznie w 
języku angielskim EUREKA Project Form.  

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie NCBR. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 

Małgorzata Grudzińska-Gronek  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 13 74, email: malgorzata.gronek@pw.edu.pl 

 

mailto:eureka@ncbr.gov.pl
https://eureka.smartsimple.ie/s_Login.jsp
https://www.gov.pl/web/ncbr/eureka--nabor-w-roku-2021
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Barbara Jasińska  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 53 56, email: barbara.jasinska@pw.edu.pl 
 

Komunikaty 

 

1. Harmonogram konkursów na rok 2021 (stan na 1.06.2021) 
 
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 
 

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

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
https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
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Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2021-06-02 
Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej 

Konferencja otwierająca konsultacje 
nowego Programu Fundusze Europejskie 

dla Rozwoju Społeczne 

2021-06-08 
Poznański Park Naukowo-

Technologiczny 

Granty Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych (ERC). Twórcze, nowatorskie, 

prestiżowe –Jak sięgać po niezależność 
naukową? 

2021-06-09 
Poznański Park Naukowo-

Technologiczny 

Program Horyzont Europa. Jak tworzyć 
projekty międzynarodowej współpracy 

badawczej - Planowanie budżetu i 
składanie wniosku 

2021-06-09 
Platforma Przemysłu Przyszłości, 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
Zaawansowane, zielone technologie 

produkcji w PR Horyzont Europa 

2021-06-10 
Poznański Park Naukowo-

Technologiczny 

MSCA –Granty na (re)start kariery 
naukowej Jak aplikować i zwiększać 

swoje szanse na sukces!  

2021-06-16 
NCBR - Krajowy Punkt Kontaktowy 

PR Horyzont Europa 
Jak aplikować o ERC Advanced Grant  

2021-06-17 Executive Club Executive Innovation Forum  

2021-06-17 Narodowe Centrum Nauki 
Program Badania podstawowe, 

finansowany z funduszy norweskich i 
funduszy EOG 

2021-06-23 – 
2021-06-24 

Komisja Europejska European Research and Innovation Days  

2021-07-02 – 
2021-07-03 

Wiedeński Instytut Nauk o 
Człowieku, Polska Akademia Nauk 

Warsztaty ERC dla reprezentantów nauk 
społecznych i humanistycznych  

 
email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 
 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/aktualnosci/zapisz-sie-na-konferencje-otwierajaca-konsultacje-nowego-programu-fundusze-europejskie-dla-rozwoju-spolecznego/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/aktualnosci/zapisz-sie-na-konferencje-otwierajaca-konsultacje-nowego-programu-fundusze-europejskie-dla-rozwoju-spolecznego/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/aktualnosci/zapisz-sie-na-konferencje-otwierajaca-konsultacje-nowego-programu-fundusze-europejskie-dla-rozwoju-spolecznego/
https://ppnt.poznan.pl/horyzont-europa-poznaj-swoje-mozliwosci-webinaria-z-przedstawicielami-i-ekspertami-komisji-europejskiej-oraz-laureatami-grantow-erc-i-msca/
https://ppnt.poznan.pl/horyzont-europa-poznaj-swoje-mozliwosci-webinaria-z-przedstawicielami-i-ekspertami-komisji-europejskiej-oraz-laureatami-grantow-erc-i-msca/
https://ppnt.poznan.pl/horyzont-europa-poznaj-swoje-mozliwosci-webinaria-z-przedstawicielami-i-ekspertami-komisji-europejskiej-oraz-laureatami-grantow-erc-i-msca/
https://ppnt.poznan.pl/horyzont-europa-poznaj-swoje-mozliwosci-webinaria-z-przedstawicielami-i-ekspertami-komisji-europejskiej-oraz-laureatami-grantow-erc-i-msca/
https://ppnt.clickmeeting.com/projekt-na-horyzoncie-europa-cz-iii-dopinamy-szczegoly-planujemy-budzet-i-skladamy-wniosek-/register?_ga=2.267634830.1425053870.1620629795-4996340.1615800476
https://ppnt.clickmeeting.com/projekt-na-horyzoncie-europa-cz-iii-dopinamy-szczegoly-planujemy-budzet-i-skladamy-wniosek-/register?_ga=2.267634830.1425053870.1620629795-4996340.1615800476
https://ppnt.clickmeeting.com/projekt-na-horyzoncie-europa-cz-iii-dopinamy-szczegoly-planujemy-budzet-i-skladamy-wniosek-/register?_ga=2.267634830.1425053870.1620629795-4996340.1615800476
https://ppnt.clickmeeting.com/projekt-na-horyzoncie-europa-cz-iii-dopinamy-szczegoly-planujemy-budzet-i-skladamy-wniosek-/register?_ga=2.267634830.1425053870.1620629795-4996340.1615800476
https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/wydarzenia/zaawansowane-zielone-technologie-produkcji-w-pr-horyzont-europa/
https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/wydarzenia/zaawansowane-zielone-technologie-produkcji-w-pr-horyzont-europa/
https://ppnt.poznan.pl/horyzont-europa-poznaj-swoje-mozliwosci-webinaria-z-przedstawicielami-i-ekspertami-komisji-europejskiej-oraz-laureatami-grantow-erc-i-msca/
https://ppnt.poznan.pl/horyzont-europa-poznaj-swoje-mozliwosci-webinaria-z-przedstawicielami-i-ekspertami-komisji-europejskiej-oraz-laureatami-grantow-erc-i-msca/
https://ppnt.poznan.pl/horyzont-europa-poznaj-swoje-mozliwosci-webinaria-z-przedstawicielami-i-ekspertami-komisji-europejskiej-oraz-laureatami-grantow-erc-i-msca/
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/jak-aplikowac-o-erc-advanced-grant?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Innowacje+nie+daj%C4%85+si%C4%99+pokona%C4%87+pandemii&utm_campaign=Newsletter+NCBR
https://executiveclub.pl/executive-forum/?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Innowacje+nie+daj%C4%85+si%C4%99+pokona%C4%87+pandemii&utm_campaign=Newsletter+NCBR
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-05-27-konferencja-promujaca-fundusze-norweskie
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-05-27-konferencja-promujaca-fundusze-norweskie
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-05-27-konferencja-promujaca-fundusze-norweskie
https://research-innovation-days.ec.europa.eu/
https://instytucja.pan.pl/index.php/aktualnosci-doskonalosc-naukowa/5725-warsztaty-erc-dla-reprezentantow-nauk-spolecznych-i-humanistycznych
https://instytucja.pan.pl/index.php/aktualnosci-doskonalosc-naukowa/5725-warsztaty-erc-dla-reprezentantow-nauk-spolecznych-i-humanistycznych

