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1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

1. NCBR ogłosiło nabór w konkursie INNOGLOBO 

Cel: umożliwienie podmiotom z Polski nawiązania współpracy badawczo-rozwojowej (w zakresie 

różnorodnych obszarów tematycznych) z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi 

Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne, a NCBR nie organizuje regularnie konkursów dwustronnych 

(tj. z wyjątkiem takich krajów jak: Chiny, Izrael, Luksemburg, Niemcy i Turcja). 

W ramach konkursu wnioskodawcy mają możliwość uzyskania finansowania na realizację projektów 

międzynarodowych o zróżnicowanych budżetach, dotyczących różnorodnych obszarów 

tematycznych, także zupełnie niszowych. Wymogami stawianymi aplikacjom konkursowym jest 

uczestnictwo w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego oraz wpisywanie się zakresu 

tematycznego projektu w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. 

Tematyka: wybór przynajmniej jednej ze specjalizacji znajdujących się na aktualnej Liście Krajowych 

Inteligentnych Specjalizacji. 

Wnioskodawcy po stronie polskiej: 

• mikrofirma 

• mała i średnia firma 

• duża firma 

• konsorcjum 

• organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę 

Dofinansowanie: 

Alokacja przeznaczona na finansowanie projektów w ramach 1 konkursu wynosi 10 mln zł: 

• min. kwota dofinansowania zadań realizowanych w ramach projektu przez wnioskodawcę 

wynosi 400 tys. zł; 

Konkursy 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/krajowe-inteligentne-specjalizacje
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/krajowe-inteligentne-specjalizacje
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• max. kwota dofinansowania zadań realizowanych w ramach projektu przez wnioskodawcę 

wynosi 1,5 mln zł. 

Okres trwania projektu: 24 - 36 miesięcy. 

Termin składania wniosków: do 30 listopada 2021 r. 

Miejsce/sposób składania wniosków: za pomocą platformy ePUAP lub drogą mailową na adres: 

innoglobo_aplikacje@ncbr.gov.pl w wersji elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub w postaci skanu podpisanego własnoręcznie wniosku. 

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 
 

Komunikaty 

1. MSCA Postdoctoral Fellowships – sesja pytań i odpowiedzi 

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w wirtualnej sesji pytań i odpowiedzi, organizowanej przez 

Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK), skierowanej do osób, które aplikują o granty Postdoctoral 

Fellowships w aktualnym konkursie (tj. z terminem składania wniosków do 12.10.2021 r.). 

Na Państwa pytania odpowiadać będą eksperci KPK ds. działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA). 

Sesja odbędzie się 17 września 2021 r., godz. 10:00 - 11:30. 

Na spotkanie należy zarejestrować się na stronie KPK. 

Liczba miejsc jest ograniczona. 

Link do spotkania na platformie TEAMS zostanie przesłany do zarejestrowanych osób dzień przed 

spotkaniem. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie KPK. 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

Data Organizator Temat 

2021-09-16 Krajowy Punkt Kontaktowy – 

NCBR 

Finansowanie przełomowych badań w 

programie Horyzont Europa 

mailto:innoglobo_aplikacje@ncbr.gov.pl
https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-w-ramach-programu-innoglobo
mailto:weronika.figurska@pw.edu.pl
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/msca-postdoctoral-fellowships-sesja-pytan-i-odpowiedzi
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/msca-postdoctoral-fellowships-sesja-pytan-i-odpowiedzi
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
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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 Krajowy Punkt Kontaktowy – 

NCBR 

Wirtualna sesja pytań i odpowiedzi dla 

aplikujących o granty MSCA Postdoctoral 

Fellowships w aktualnym konkursie 

2021-09-17-

2021-09-19 

Mazowiecka Jednostka 

Wdrażania Programów Unijnych 

VIII edycji Dni Otwartych Funduszy 

Europejskich 2021 

2021-09-22 

 

NCBR Zamykanie projektu – najważniejsze 

informacje jak przygotować wniosek 

końcowy. Wskazówki dla beneficjentów 

POWER (I termin) 

2021-09-28 NCBR Zamykanie projektu – najważniejsze 

informacje jak przygotować wniosek 

końcowy. Wskazówki dla beneficjentów 

POWER (II termin) 

2021-10-19 Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej 

Konferencja Interreg 2021-2027 dotycząca 

kolejnej edycji programów Interreg 

2021-11-24 

2021-11-25 

DELab UW – Digital Economy Lab DEICy 2021 Digital Economy, Internet of 

Things, Cybersecurity – globalne wyzwania i 

szanse transformacji cyfrowe 
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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.kpk.gov.pl/wydarzenia/msca-postdoctoral-fellowships-sesja-pytan-i-odpowiedzi
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/msca-postdoctoral-fellowships-sesja-pytan-i-odpowiedzi
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/msca-postdoctoral-fellowships-sesja-pytan-i-odpowiedzi
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
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
https://www.transfer.edu.pl/pl/aktualnosci,10,deicy-2021-digital-economy-internet-of-things-cybersecurity-24-25-listopad-2021,1767.chtm
https://www.transfer.edu.pl/pl/aktualnosci,10,deicy-2021-digital-economy-internet-of-things-cybersecurity-24-25-listopad-2021,1767.chtm
https://www.transfer.edu.pl/pl/aktualnosci,10,deicy-2021-digital-economy-internet-of-things-cybersecurity-24-25-listopad-2021,1767.chtm

