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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Horyzont Europa – nabór wniosków w ramach konkursu Maria Skłodowska-Curie and Citizens 
(MSCA & Citizens) 

 
Komunikaty 

1. Webinaria Enspire Science na temat klastrów w programie Horyzont Europa (22.06 - 
01.07.2021) 

2. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza do zgłaszania propozycji prezentacji na V edycję 
konferencji "Środowisko informacji" 
 

Szkolenia 
1. Warsztaty COP PW w ramach szkolenia „Horyzont Europa – wprowadzenie do nowego 

programu ramowego badań i innowacji UE” 
2. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Horyzont Europa – nabór wniosków w ramach konkursu Maria Skłodowska-Curie and Citizens 

(MSCA & Citizens) 
 

Cel: Zwiększenie zaangażowania obywateli w badania naukowe i innowacje; zwiększenie wśród ogółu 
społeczeństwa świadomości znaczenia i korzyści płynących z badań naukowych i innowacji oraz ich 
konkretnego wpływu na codzienne życie obywateli; zwiększenie zainteresowania młodych ludzi 
badaniami i nauką; poprawa umiejętności i kompetencji komunikacyjnych naukowców. 

Tematyka: Działanie koordynacyjne i wspierające, mające na celu przybliżenie badań naukowych i 
naukowców społeczeństwu, poprzez zorganizowanie European Researchers’ Night (wydarzenie 
coroczne, odbywające się w ostatni piątek września), w latach 2022-2023 skoncentrowane na misjach 
programu Horyzont Europa. 

Wnioskodawcy: Jeden lub więcej podmiotów prawnych z siedzibą w państwie członkowskim UE lub 
kraju stowarzyszonym z programem Horyzont Europa. 

Dofinansowanie: obejmuje wszelkie wydatki związane z organizacją wydarzenia. Wysokość 
dofinansowania zależy od proponowanych działań (ok. 50-150 tys. EUR). 

Okres trwania projektu: do 12 m-cy. 

Termin składania wniosków: do 7 października 2021 r.  

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

Uwaga: Konkurs obejmuje dwie kolejne edycje (2022 i 2023). 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Funding & Tenders Portal. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-citizens-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-citizens-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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W przypadku pytań prosimy o kontakt: 

Olga Sobczyk  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 58 19, email: olga.sobczyk@pw.edu.pl 

 

Komunikaty 

 
1. Webinaria Enspire Science na temat klastrów w programie Horyzont Europa 

 
Zachęcamy do udziału w bezpłatnych webinariach pn. „Odkryj klastry programu Horyzont Europa na 
lata 2021-2022” organizowanych przez Enspire Science. 

Webinarium 1: Zdrowie (Klaster 1) 

• 22 czerwca 2021 (wtorek), godz. 10.00 - 11.00  

Webinarium 2: Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne (Klaster 2) 

• 22 czerwca 2021 (wtorek), godz. 12.00 - 13.00 

Webinarium 3: Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa (Klaster 3) 

• 29 czerwca 2021 (wtorek), godz. 10:00 - 11:00  

Webinarium 4: Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna (Klaster 4) 

• 29 czerwca 2021 (wtorek), godz. 12:00 - 13:00  

Webinarium 5: Klimat, Energia, Mobilność (Klaster 5) 

• 1 lipca 2021 (czwartek), godz. 10:00 - 11:00  

Webinarium 6: Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko (Klaster 6) 

• 1 lipca 2021 (czwartek), godz. 12:00 - 13:00  

Na webinaria należy się zarejestrować. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Enspire Science. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 

dr Aneta Milczarczyk 
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 89, email: aneta.milczarczyk@pw.edu.pl 
 

 
2. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza do zgłaszania propozycji prezentacji na V edycję 

konferencji "Środowisko informacji" 
 

Zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji prezentacji do wygłoszenia podczas V edycji Konferencji 
"Środowisko Informacji" organizowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wydarzenie 
odbędzie się w II połowie listopada 2021 r. w formie online (wideokonferencji).  

Konferencja Środowisko Informacji jest cyklicznym wydarzeniem, gromadzącym specjalistów i 
ekspertów zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem cyfrowych danych 
środowiskowych.  

https://tools.enspire.science/live-webinar-registration-page-horizon-europe-work-programmes/
https://enspire.science/live-webinar-series-discover-the-horizon-europe-clusters-of-2021-2022/
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Głównym tematem wydarzenia jest aktywny dostęp i przetwarzanie informacji o środowisku i jego 
ochronie z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych. 

W tegorocznej edycji Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza do współpracy merytorycznej i 
zaprezentowania swoich osiągnięć oraz zasobów (zarówno obecnie realizowanych, jak i tych 
zakończonych) w ramach następujących sesji tematycznych: 

• Innowacje w miastach; 
• Wykorzystanie open source w udostępnianiu informacji środowiskowych; 
• Otwarte dane satelitarne w środowisku; 
• Energia; 
• Klimat; 
• Zagrożenia naturalne; 
• Wizualizacja kartograficzna danych o środowisku na geoportalach. 

Prezentacje wygłoszone podczas konferencji zostaną opublikowane w serwisie EKOportal. Udział 
prelegentów w konferencji jest nieodpłatny.  

Propozycje wystąpień należy zgłaszać do 30 czerwca br. wyłącznie za pomocą 

elektronicznego formularza. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie EKOportal lub pod adresem e-mail:  
srodowisko.informacji@klimat.gov.pl. 
 

Szkolenia 

 
1. Warsztaty COP PW w ramach szkolenia „Horyzont Europa – wprowadzenie do nowego programu 

ramowego badań i innowacji UE” 
 
Temat warsztatów: Horyzont Europa – wprowadzenie do nowego programu ramowego badań  
i innowacji UE 
Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów PW 
Termin: 29 czerwca 2021 r., godz. 9:00–11:30 
Miejsce: online (platforma MS Teams) 

Agenda:  

1. Horyzont Europa – wsparcie ze strony Działu Projektów Międzynarodowych COP PW 
2. Struktura programu Horyzont Europa, zasady uczestnictwa, konkursy  
3. Formularz aplikacyjny i budżet  
4. Granty European Research Council (ERC) – podstawowe założenia i konkursy, grant 

wewnętrzny PW 
5. Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) – podstawowe założenia i konkursy  
6. Funding & Tenders Portal – rejestracja i obsługa wniosku, poszukiwanie partnerów 

Zgłoszenie: Formularz rejestracyjny dostępny na stronie COP PW. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 

Joanna Wronowska-Kurek 
Sekretariat Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 69, email: szkolenia.cop@pw.edu.pl 
 

https://ekoportal.gov.pl/
https://ankiety.mos.gov.pl/871389/lang-pl
https://ekoportal.gov.pl/konferencja-srodowisko-informacji/o-konferencji
mailto:srodowisko.informacji@klimat.gov.pl
https://www.cop.pw.edu.pl/Projekt-NERW-PW/Rekrutacja-na-szkolenia/COP-PW-zaprasza-na-warsztaty-w-ramach-szkolenia-Horyzont-Europa-wprowadzenie
mailto:szkolenia.cop@pw.edu.pl
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2. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2021-06-22 –
2021-07-01 

Enspire Science 
Odkryj klastry programu Horyzont 
Europa na lata 2021-2022 

2021-06-23 – 
2021-06-24 

Komisja Europejska European Research and Innovation Days  

2021-06-24 
Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych Unii 

Europejskiej w Lublinie (RPK Lublin) 

Finansowanie przełomowych innowacji 
w programie EIC Accelerator (Horyzont 
Europa) 

2021-06-25 Europejska sieć EURAXESS 
Portal EURAXESS Komisji Europejskiej – 
możliwości dla naukowców  

2021-06-25 Interreg Europa Środkowa 
Seminarium zapowiadające 1. nabór 
projektów programu Interreg Europa 
Środkowa 2021-2027 

2021-06-28 –
2021-07-02 

NCBR - Krajowy Punkt Kontaktowy 
PR Horyzont Europa 

Widening i ERA w tydzień! 

2021-06-28 –
2021-07-09 

Komisja Europejska 
Dni informacyjne programu Horyzont 
Europa 

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://enspire.science/live-webinar-series-discover-the-horizon-europe-clusters-of-2021-2022/
https://enspire.science/live-webinar-series-discover-the-horizon-europe-clusters-of-2021-2022/
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days
http://www.rpklublin.pl/1488,24-czerwca-2021-r
http://www.rpklublin.pl/1488,24-czerwca-2021-r
http://www.rpklublin.pl/1488,24-czerwca-2021-r
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/portal-euraxess-komisji-europejskiej-mozliwosci-dla-naukowcow?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Spotkajmy+si%C4%99+na+gali+konkursu+Polski+Produkt+Przysz%C5%82o%C5%9Bci%21&utm_campaign=Newsletter+NCBR
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/portal-euraxess-komisji-europejskiej-mozliwosci-dla-naukowcow?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Spotkajmy+si%C4%99+na+gali+konkursu+Polski+Produkt+Przysz%C5%82o%C5%9Bci%21&utm_campaign=Newsletter+NCBR
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/seminarium-zapowiadajace-1-nabor-projektow-programu-interreg-europa-srodkowa-2021-2027-25-czerwca-br/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/seminarium-zapowiadajace-1-nabor-projektow-programu-interreg-europa-srodkowa-2021-2027-25-czerwca-br/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/seminarium-zapowiadajace-1-nabor-projektow-programu-interreg-europa-srodkowa-2021-2027-25-czerwca-br/
https://www.kpk.gov.pl/widening-i-era-w-tydzien-cykl-wydarzen
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
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

