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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

Konkursy 

1. NCBR ogłosiło nabór w konkursie Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii 

służących bezpieczeństwu i obronności państwa (4/SZAFIR/2021) 

Komunikaty 

1. EURAXESS – granty i stypendia – wrzesień 2021 r. 

2. Harmonogram konkursów na rok 2021 (stan na 7.09.2021) 

3. Webinarium Dzień informacyjny Programu COST 

4. Deklaracja ewentualnego przygotowania wniosku do konkursu Nauka dla Społeczeństwa 

Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

1. NCBR ogłosiło nabór w konkursie Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii 

służących bezpieczeństwu i obronności państwa (4/SZAFIR/2021) 

Cel: pobudzenie inicjatywy i wykorzystanie potencjału instytucji naukowych i przedsiębiorców 

służących wykreowaniu nowych innowacyjnych pomysłów rozwijania technologii i techniki w obszarze 

bezpieczeństwa i obronności państwa. 

Tematyka: 

• technologie wykorzystywane w systemach bezzałogowych i platformach autonomicznych 
wspierających działania na akwenach morskich, 

• technologie przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym, 
• technologie kwantowe i laserowe w telekomunikacji satelitarnej oraz radarowe technologie 

aktywne i pasywne do obserwacji przestrzeni kosmicznej. 

Wnioskodawca przy składaniu wniosku będzie zobowiązany do określania, w której z grup projektów 

A lub B będzie realizowany projekt objęty wnioskiem. 

Grupa A – Projekty badawczo-rozwojowe ukierunkowane na rozwój kluczowych technologii 

materiałowych, software’owych, rozwiązań funkcjonalnych, podzespołów, zespołów i układów na 

IX PGT, których rozwiązanie może pozwolić na osiągnięcie znacznego postępu technicznego lub 

stworzenie podstaw do budowy nowych możliwości funkcjonalnych i operacyjnych zaawansowanych 

systemów lub nowo opracowywanych wzorów uzbrojenia lub sprzętu technicznego. 

Grupa B – Projekty badawcze ukierunkowane na opracowanie demonstratorów nowych wzorów 

uzbrojenia i sprzętu wojskowego na VI PGT. 

Konkursy 
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Wnioskodawcy: uczelnia; instytut naukowy PAN; instytut badawczy; konsorcjum naukowe; centrum 

naukowo-przemysłowe; przedsiębiorca. 

Dofinansowanie: będzie realizowane w zależności od potrzeb resortów obrony i spraw wewnętrznych 

oraz rodzaju prac i możliwości budżetowych. 

Okres trwania projektu: zależy od grupy i fazy (badawcza, rozwojowa lub obie łącznie), do której 
będzie składany: 

• w grupie A – faza badawcza do 2 lat, faza rozwojowa do 2 lat; 

• w grupie B – faza badawcza do 3 lat. 

Termin składania wniosków: od 27 września 2021 r., godz. 9:00 do 29 października 2021 r., godz. 16:00. 

Miejsce/sposób składania wniosków: za pomocą elektronicznego systemu ZSUN OSF. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie NCBR. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:  

Barbara Jasińska 
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 53 56, email: barbara.jasinska@pw.edu.pl 
 

Komunikaty 

1. EURAXESS – granty i stypendia – wrzesień 2021 r. 

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym 

etapie kariery naukowej (wrzesień 2021 r.). 

Szczegółowe informacje: dostępne są na portalu EURAXESS. 

__________________________________________________________________________________ 

2. Harmonogram konkursów na rok 2021 (stan na 7.09.2021) 

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, przygotowana przez COP PW 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 

https://osf.opi.org.pl/app/
https://www.gov.pl/web/ncbr/4szafir2021
mailto:weronika.figurska@pw.edu.pl
https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
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projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, NCN, NCBR, Horyzontu Europa, 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. 

__________________________________________________________________________________ 

3. Webinarium Dzień informacyjny programu COST 

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w webinarium online: Dzień informacyjny programu COST 

organizowanym przez Biuro Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli oraz Biuro Promocji 

Nauki PolSCA PAN w Brukseli. 

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. praktyczne aspekty przygotowania wniosków, możliwości 

nawiązywania kontaktów w obszarze badań naukowych i technicznych jakie oferuje program COST 

oraz rola krajowego koordynatora COST. Przewidziane są również wystąpienia badaczy 

zaangażowanych w działania COST, dyskusja panelowa a także sesja pytań i odpowiedzi. 

Webinarium odbędzie się 17 września 2021 r., godz. 9:30 - 12:00. 

Na spotkanie należy zarejestrować się pod linkiem COST online Info Day - Poland. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie NCBR. 

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 
__________________________________________________________________________________ 

4. Deklaracja ewentualnego przygotowania wniosku do konkursu Nauka dla Społeczeństwa 

W związku z naborem do konkursu Nauka dla Społeczeństwa ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji 

i Nauki prosimy o zadeklarowanie ewentualnego uczestnictwa w tym konkursie kierowników 

projektów z PW w terminie do 30 września br. 

Konkurs Nauka dla Społeczeństwa obejmuje finansowanie w trzech obszarach: 

1. Doskonałość naukowa, 
2. Nauka dla innowacyjności, 
3. Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość. 

Zgłoszenia deklaracji przygotowania tegorocznego wniosku projektowego prosimy przesyłać na maila: 

wojciech.jarnuszkiewicz@pw.edu.pl 

https://ncbr.clickmeeting.com/cost-online-info-day-poland/register
https://www.gov.pl/web/ncbr/webinar-dzien-informacyjny-programu-cost-online
mailto:aneta.milczarczyk@pw.edu.pl
mailto:wojciech.jarnuszkiewicz@pw.edu.pl
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Niniejszy komunikat wynika z faktu, że organizator konkursu ograniczył liczbę składanych wniosków 

projektowych przez jednostkę (PW) do 4 w każdym roku kalendarzowym. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie Centrum Obsługi Projektów PW. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 

Wojciech Jarnuszkiewicz 
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 57 44, email: wojciech.jarnuszkiewicz@pw.edu.pl 
 

Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

Data Organizator Temat 

2021-09-14 Krajowy Punkt Kontaktowy – 

NCBR oraz Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 

Programy Horyzont Europa oraz LIFE – oferta 

po rozszerzeniu Programu LIFE o tematykę 

Przejścia na czystą energię - webinarium 

2021-09-15 Krajowy Punkt Kontaktowy – 

NCBR 

Webinarium nt. możliwości finansowania 

projektów B+R+I w dziedzinie Obserwacji 

Ziemi z programów Copernicus, ESA, 

Horyzont Europa 

2021-09-16 Krajowy Punkt Kontaktowy – 

NCBR 

Finansowanie przełomowych badań w 

programie Horyzont Europa 

2021-09-15-

2021-09-17 

Komisja Europejska European Defence Fund (EDF): Information 

Day & Networking Event 

2021-09-17 NCBR Webinar (online) Dzień informacyjny 

Programu COST  

2021-09-17-

2021-09-19 

Mazowiecka Jednostka 

Wdrażania Programów Unijnych 

VIII edycji Dni Otwartych Funduszy 

Europejskich 2021 

2021-09-22 

 

NCBR Szkolenie na platformie Teams: Zamykanie 

projektu – najważniejsze informacje jak 

przygotować wniosek końcowy. Wskazówki 

dla beneficjentów POWER (I termin) 

2021-09-28 NCBR Szkolenie na platformie Teams: Zamykanie 

projektu – najważniejsze informacje jak 

przygotować wniosek końcowy. Wskazówki 

dla beneficjentów POWER (II termin) 

https://www.cop.pw.edu.pl/Projekty-krajowe/Ogloszenia-o-konkursach/Nabor-ciagly/MEiN-Nauka-dla-spoleczenstwa
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/programy-horyzont-europa-oraz-life-oferta-po-rozszerzeniu-programu-life-o-tematyke-przejscia-na-czysta-energie?fbclid=IwAR1kmBmkLm2xWbBqeeXQT6Y35y591wvg1FPpjkAu4GHVn9DqD2yA4Wfzgus&utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Innowacje+zmieniaj%C4%85+Polsk%C4%99&utm_campaign=Newsletter+NCBR
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/programy-horyzont-europa-oraz-life-oferta-po-rozszerzeniu-programu-life-o-tematyke-przejscia-na-czysta-energie?fbclid=IwAR1kmBmkLm2xWbBqeeXQT6Y35y591wvg1FPpjkAu4GHVn9DqD2yA4Wfzgus&utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Innowacje+zmieniaj%C4%85+Polsk%C4%99&utm_campaign=Newsletter+NCBR
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/programy-horyzont-europa-oraz-life-oferta-po-rozszerzeniu-programu-life-o-tematyke-przejscia-na-czysta-energie?fbclid=IwAR1kmBmkLm2xWbBqeeXQT6Y35y591wvg1FPpjkAu4GHVn9DqD2yA4Wfzgus&utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Innowacje+zmieniaj%C4%85+Polsk%C4%99&utm_campaign=Newsletter+NCBR
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/dzien-obserwacji-ziemi
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/dzien-obserwacji-ziemi
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/dzien-obserwacji-ziemi
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/dzien-obserwacji-ziemi
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/finansowanie-przelomowych-badan-w-programie-horyzont-europa?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Wynalezione+dla+Ciebie%21+A+moe+przez+Ciebie%3F&utm_campaign=Newsletter+NCBR
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/finansowanie-przelomowych-badan-w-programie-horyzont-europa?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Wynalezione+dla+Ciebie%21+A+moe+przez+Ciebie%3F&utm_campaign=Newsletter+NCBR
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/european-defence-fund-edf-information-day-networking-event_en
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/european-defence-fund-edf-information-day-networking-event_en
https://www.gov.pl/web/ncbr/webinar-dzien-informacyjny-programu-cost-online
https://www.gov.pl/web/ncbr/webinar-dzien-informacyjny-programu-cost-online
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/rusza-rejestracja-na-dni-otwarte-funduszy-europejskich-2021/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/rusza-rejestracja-na-dni-otwarte-funduszy-europejskich-2021/
https://www.gov.pl/web/ncbr/ostatni-dzien-przesylania-pytan-przed-szkoleniem-zamykanie-projektu--najwazniejsze-informacje-jak-przygotowac-wniosek-koncowy-wskazowki-dla-beneficjentow-power-pierwszy-termin
https://www.gov.pl/web/ncbr/ostatni-dzien-przesylania-pytan-przed-szkoleniem-zamykanie-projektu--najwazniejsze-informacje-jak-przygotowac-wniosek-koncowy-wskazowki-dla-beneficjentow-power-pierwszy-termin
https://www.gov.pl/web/ncbr/ostatni-dzien-przesylania-pytan-przed-szkoleniem-zamykanie-projektu--najwazniejsze-informacje-jak-przygotowac-wniosek-koncowy-wskazowki-dla-beneficjentow-power-pierwszy-termin
https://www.gov.pl/web/ncbr/ostatni-dzien-przesylania-pytan-przed-szkoleniem-zamykanie-projektu--najwazniejsze-informacje-jak-przygotowac-wniosek-koncowy-wskazowki-dla-beneficjentow-power-pierwszy-termin
https://www.gov.pl/web/ncbr/ostatni-dzien-zgloszen-na-szkolenie-zamykanie-projektu--najwazniejsze-informacje-jak-przygotowac-wniosek-koncowy-wskazowki-dla-beneficjentow-power-drugi-termin
https://www.gov.pl/web/ncbr/ostatni-dzien-zgloszen-na-szkolenie-zamykanie-projektu--najwazniejsze-informacje-jak-przygotowac-wniosek-koncowy-wskazowki-dla-beneficjentow-power-drugi-termin
https://www.gov.pl/web/ncbr/ostatni-dzien-zgloszen-na-szkolenie-zamykanie-projektu--najwazniejsze-informacje-jak-przygotowac-wniosek-koncowy-wskazowki-dla-beneficjentow-power-drugi-termin
https://www.gov.pl/web/ncbr/ostatni-dzien-zgloszen-na-szkolenie-zamykanie-projektu--najwazniejsze-informacje-jak-przygotowac-wniosek-koncowy-wskazowki-dla-beneficjentow-power-drugi-termin
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2021-10-19 Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej 

Konferencja Interreg 2021-2027 dotycząca 

kolejnej edycji programów Interreg 
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https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/konferencja-interreg-2021-2027-19-pazdziernika-2021-save-the-date
https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/konferencja-interreg-2021-2027-19-pazdziernika-2021-save-the-date

