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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

Konkursy 

1. MEiN otwiera program Rozwój czasopism naukowych 

Komunikaty 

1. Wyniki konkursu Miniatura 5 na pojedyncze działania naukowe 

2. Jesienny tydzień z klastrami w programie Horyzont Europa 

3. Szkolenie Od pomysłu do projektu, czyli jak napisać dobry wniosek do Horyzontu Europa 

4. Sondaż Narodowego Centrum Nauki 

Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

1. MEiN otwiera program Rozwój czasopism naukowych 

Cel: wsparcie polskich czasopism naukowych, zwanych dalej – czasopismami, w realizacji strategii ich 

rozwoju obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych 

i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism 

w międzynarodowym obiegu naukowym. 

Tematyka: rozwój czasopism naukowych. 

Wnioskodawcy: wydawca polskiego czasopisma działający na podstawie przepisów ustawy z dnia 

26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914) i będący: 

1) podmiotem uprawnionym na podstawie art. 366 ust. 1 albo art. 370 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”, do otrzymania środków 

finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 7 ustawy, 

2) przedsiębiorcą w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)) – zwany 

dalej „przedsiębiorcą”. 

Dofinansowanie: 

1. do 120 tys. zł, przy czym w pierwszym roku finansowania nie więcej niż 60 tys. zł – w przypadku 
czasopisma ujętego w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów 
z konferencji międzynarodowych i międzynarodowej bazie czasopism naukowych: 

Konkursy 
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a. Scopus, jeżeli wartość centylowa czasopisma obliczona na podstawie ostatniej 
dostępnej wartości wskaźnika wpływu CiteScore w co najmniej jednej kategorii ASJC 
(All Science Journal Classification) w dniu ogłoszenia konkursu, wynosi: 

• co najmniej 50 lub 

• mniej niż 50 i czasopismu przypisano co najmniej 100 punktów w ostatnim 
wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji 
międzynarodowych, według stanu na dzień ogłoszenia konkursu, lub 

b. Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index lub Arts&Humanities 
Citation Index; 

2. do 80 tys. zł, przy czym w pierwszym roku finansowania nie więcej niż 40 tys. zł – w przypadku 
czasopisma niespełniającego warunków określonych w pkt 1. 

Wielkość pomocy ustala się zgodnie z art. 3 ust. 2-9 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013 (pomoc de 

minimis). 

Intensywność pomocy nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych. 

Termin składania wniosku: do 5 listopada 2021 r., godz. 16:00. 

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

Szczegółowe informacje: oraz wykaz wymaganych dokumentów dostępne są na stronie MEiN. 

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 
 

Komunikaty 

1. Wyniki konkursu Miniatura 5 na pojedyncze działania naukowe 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu Miniatura 5 na pojedyncze działania naukowe. 

Dofinansowanie otrzymał projekt z Politechniki Warszawskiej. Projekt będzie realizowany przez 

dr. Sebastiana Owczarka z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych. 

Do konkursu Miniatura 5 są zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego 

w jednej z form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego 

albo wyjazdu konsultacyjnego. Celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego 

służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach 

NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. 

Szczegółowe informacje: znajdują się na stronie NCN. 

__________________________________________________________________________________ 

2. Jesienny tydzień z klastrami w programie Horyzont Europa 

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w wydarzeniu składającym się z 5 bezpłatnych webinariów. 

Organizatorem jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. 

https://osf.opi.org.pl/app/
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozwoj-czasopism-naukowych
https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura5
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Wydarzenie ma na celu przybliżenie tematyki konkursów oraz zasad składania wniosków. 

W webinariach wezmą udział doświadczeni realizatorzy projektów, eksperci oceniający wnioski oraz 

eksperci zaangażowani w proces przygotowania i implementacji konkursów. 

Wydarzenie odbędzie się w dniach 18-22 października 2021 r. Rejestracja prowadzona jest niezależnie 

na poszczególne webinaria przedstawione poniżej (wcześniej należy się zalogować/założyć konto). 

Webinarium 1, PONIEDZIAŁEK – 18 października 2021 r., godz. 10:00–13:00. 

• Klaser 1: Zdrowie  

Webinarium 2, WTOREK – 19 października 2021 r., godz. 10:00–15:00. 

• Klaster 2: Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne  

• Klaster 3: Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa 

Webinarium 3, ŚRODA – 20 października 2021 r., godz. 10:00–14:00. 

• Klaster 6: Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko 

Webinarium 4, CZWARTEK – 21 października 2021 r., godz. 10:00–14:00. 

• Klaster 5: Klimat, energia, mobilność 

Webinarium 5, PIĄTEK – 22 października 2021 r., godz. 10:00–13:30. 

• Klaster 4: Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna 
 

Szczegółowe informacje: znajdują się na stronie KPK. 

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 
_________________________________________________________________________________ 

3. Szkolenie Od pomysłu do projektu, czyli jak napisać dobry wniosek do Horyzontu Europa 

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu „Od pomysłu do projektu, czyli jak 

napisać dobry wniosek do Horyzontu Europa”, organizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy 

Programów Ramowych UE w Szczecinie. 

Podczas wydarzenia zostaną omówione kwestie dot. wyszukiwania konkursów, nawiązywania 

współpracy międzynarodowej, zasad tworzenia konsorcjum, struktury wniosku o dofinansowanie 

projektów badawczo-innowacyjnych i innowacyjnych oraz wypełniania poszczególnych sekcji 

wniosku. 

Szkolenie odbędzie się: on-line za pomocą komunikatora Teams 30 września 2021 r., godz. 10:00-

12:45. 

https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-1-zdrowie-2
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-2-kultura-kreatywnosc-i-spoleczenstwo-integracyjne-klaster-3-bezpieczenstwo-cywilne-na-rzecz-spoleczenstwa-2
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-2-kultura-kreatywnosc-i-spoleczenstwo-integracyjne-klaster-3-bezpieczenstwo-cywilne-na-rzecz-spoleczenstwa-2
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-6-zywnosc-biogospodarka-zasoby-naturalne-rolnictwo-i-srodowisko-2
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-5-klimat-energia-mobilnosc-2
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-4-technologie-cyfrowe-przemysl-i-przestrzen-kosmiczna-2
https://www.kpk.gov.pl/jesienny-tydzien-z-klastrami-w-programie-horyzont-europa
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Na spotkanie należy się zarejestrować (wcześniej należy się zalogować/założyć konto). Rejestracja 

prowadzona jest do 29 września 2021 r., do godz. 12:00. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów 
Ramowych UE w Szczecinie oraz RCIiTT. 

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. Sondaż Narodowego Centrum Nauki 

Narodowe Centrum Nauki przygotowało sondaż dotyczący funkcjonowania kobiet i mężczyzn 

w nauce. Do wzięcia udziału w nim zaproszeni są wszyscy naukowcy, ze wszystkich ośrodków i na 

wszystkich etapach kariery, niezależnie od tego, czy kiedykolwiek starali się o grant NCN. 

Wyniki sondażu pozwolą opracować bardziej skuteczne formy wyrównywania szans w programach 

NCN oraz podjąć szerszą dyskusję na ten temat w polskim środowisku naukowym. 

Formularz będzie dostępny do 30 września 2021 r. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN. 

Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

Data Organizator Temat 

2021-09-23 MEiN Webinarium: Troska o glebę to troska o życie - 

Mission Soil Health and Food w Horyzoncie 

Europa 

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

projektu – najważniejsze informacje jak 

przygotować wniosek końcowy. Wskazówki 

dla beneficjentów POWER (II termin) 

2021-09-28 KE Szkolenia online dotyczące posługiwania się 

portalem Funding & Tenders 

2021-10-18 KPK, HEALTH Webinarium – Klaser 1: Zdrowie  

2021-10-19 Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej 

Konferencja Interreg 2021-2027 dotycząca 

kolejnej edycji programów Interreg 

https://innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/od-pomyslu-do-projektu-czyli-jak-napisac-dobry-wniosek-do-horyzontu-europa
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/szkolenie-on-line-od-pomyslu-do-projektu-czyli-jak-napisac-dobry-wniosek-do-horyzontu-europa
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/szkolenie-on-line-od-pomyslu-do-projektu-czyli-jak-napisac-dobry-wniosek-do-horyzontu-europa
https://innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/od-pomyslu-do-projektu-czyli-jak-napisac-dobry-wniosek-do-horyzontu-europa
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-09-20-sondaz-dotyczacy-plci-w-nauce
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/webinarium-troska-o-glebe-to-troska-o-zycie---mission-soil-health-and-food-w-horyzoncie-europa
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/webinarium-troska-o-glebe-to-troska-o-zycie---mission-soil-health-and-food-w-horyzoncie-europa
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/webinarium-troska-o-glebe-to-troska-o-zycie---mission-soil-health-and-food-w-horyzoncie-europa
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.kpk.gov.pl/szkolenia-ke-dotyczace-m-in-komisyjnego-portalu-ft-i-rozliczania-projektow
https://www.kpk.gov.pl/szkolenia-ke-dotyczace-m-in-komisyjnego-portalu-ft-i-rozliczania-projektow
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-1-zdrowie-2
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
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2021-10-19 KPK, NCBR Webinarium – Klaster 2: Kultura, kreatywność 
i społeczeństwo integracyjne  
Klaster 3: Bezpieczeństwo cywilne na rzecz 
społeczeństwa 

2021-10-20 KPK FOOD AGRI Webinarium – Klaster 6: Żywność, 
biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i 
środowisko 

2021-10-21 KPK, NCBR Webinarium – Klaster 5: Klimat, energia, 
mobilność 

2021-10-22 KPK, NCBR Webinarium – Klaster 4: Technologie cyfrowe, 

przemysł i przestrzeń kosmiczna 

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 

 

10 

https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-2-kultura-kreatywnosc-i-spoleczenstwo-integracyjne-klaster-3-bezpieczenstwo-cywilne-na-rzecz-spoleczenstwa-2
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-2-kultura-kreatywnosc-i-spoleczenstwo-integracyjne-klaster-3-bezpieczenstwo-cywilne-na-rzecz-spoleczenstwa-2
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-2-kultura-kreatywnosc-i-spoleczenstwo-integracyjne-klaster-3-bezpieczenstwo-cywilne-na-rzecz-spoleczenstwa-2
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-2-kultura-kreatywnosc-i-spoleczenstwo-integracyjne-klaster-3-bezpieczenstwo-cywilne-na-rzecz-spoleczenstwa-2
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-6-zywnosc-biogospodarka-zasoby-naturalne-rolnictwo-i-srodowisko-2
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-6-zywnosc-biogospodarka-zasoby-naturalne-rolnictwo-i-srodowisko-2
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-6-zywnosc-biogospodarka-zasoby-naturalne-rolnictwo-i-srodowisko-2
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-5-klimat-energia-mobilnosc-2
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-5-klimat-energia-mobilnosc-2
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-4-technologie-cyfrowe-przemysl-i-przestrzen-kosmiczna-2
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-4-technologie-cyfrowe-przemysl-i-przestrzen-kosmiczna-2
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

