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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

Konkursy 

1. NCN ogłasza konkurs OPUS 22 

2. MEiN otwiera program Studenckie koła naukowe tworzą innowacje 

Komunikaty 

1. Webinarium dotyczące pierwszego konkursu w ramach Europejskiego Partnerstwa 

na rzecz Bioróżnorodności 

Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

1. NCN ogłasza konkurs OPUS 22 

Cel: finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej 

dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy 

wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. 

Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują 

realizację badań: 

• bez udziału partnerów zagranicznych, 

• z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń 
badawczych, 

• z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel 
w ramach programu Weave, 

• przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na 
ten cel w ramach programu Weave oraz z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń 
badawczych,  

• w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave – tj. we współpracy 
z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, które 
występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do 
właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave, tj. do FWF, 
GAČR, ARRS, DFG lub SNSF, 

• w ramach współpracy LAP w programie Weave przy równoczesnym udziale partnerów 

zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave 

lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych. 

Tematyka: badania podstawowe w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN. 

Konkursy 
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Wnioskodawcy: uczelnia; federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; instytut 

naukowy PAN; instytut badawczy; międzynarodowy instytut naukowy; Centrum Łukasiewicz; instytuty 

działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; Polska Akademia Umiejętności; podmioty 

prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; grupa podmiotów, w skład 

której wchodzi co najmniej dwa podmioty wskazane powyżej albo co najmniej jeden z tych podmiotów 

oraz co najmniej jeden przedsiębiorca; centrum naukowo-przemysłowe; centrum Polskiej Akademii 

Nauk; biblioteka naukowa; przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego; jednostka 

organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

osoba fizyczna; przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż 

określone powyżej. 

Dofinansowanie: max. wysokość finansowania nie jest określona tzn. można wnioskować o dowolną, 

uzasadnioną kwotę. 

Okres trwania projektu: 

• wniosek OPUS 12, 24, 36 lub 48 miesięcy 

• wniosek OPUS LAP – współpraca z partnerem z Austrii, Szwajcarii lub Słowenii 24, 36 lub 48 
miesięcy, współpraca z partnerem z Niemiec lub Czech 24 lub 36 miesięcy. 

 
Termin składania wniosków: do 15 grudnia 2021 r., godz. 16:00. 

Miejsce/Sposób składania wniosków: w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. 

W Dziale Projektów Krajowych COP PW należy złożyć 1 egzemplarz wniosku w nieprzekraczalnym 

terminie do 6 grudnia 2021 r. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie NCN. 

Jednostka, do której składane są wnioski: NCN (ZSUN/OSF) 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 

Weronika Figurska  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 50 35, email: weronika.figurska@pw.edu.pl 
__________________________________________________________________________________ 

2. MEiN otwiera program Studenckie koła naukowe tworzą innowacje 

Cel: pomoc kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności 

tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych 

w ramach ich działalności do sfery gospodarczej. 

Tematyka: wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w: 

1) prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie 

lub modernizację technologii lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników, 

2) transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej, 

https://osf.opi.org.pl/app/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus22
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3) nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań 

naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji 

tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych, 

4) zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych 

lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami. 

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu, który obejmuje co najmniej jedno 

z działań wskazanych powyżej. 

Wnioskodawcy: uczelnie. 

Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż: 

• 3 wnioski dotyczące kół naukowych, które nie uczestniczyły w okresie 24 miesięcy 
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w organizowanych na arenie międzynarodowej 

konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których są zapraszane 

koła naukowe działające w uczelniach; 

• 10 wniosków dotyczących kół naukowych, które uczestniczyły w okresie 24 miesięcy 
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w organizowanych na arenie międzynarodowej 

konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których są zapraszane 

koła naukowe działające w uczelniach. 

Dofinansowanie: do 70 tys. zł. 

Okres trwania projektu: do12 miesięcy. 

Termin składania wniosków: od 4 października do 3 listopada 2021 r., godz. 16:00. 

Miejsce/Sposób składania wniosków: w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. 

Szczegółowe informacje: 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. Webinarium dotyczące pierwszego konkursu w ramach Europejskiego Partnerstwa na rzecz 

Bioróżnorodności 

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym pierwszego 

międzynarodowego konkursu na projekty badawcze, ogłaszanego przez Europejskie Partnerstwo na 

rzecz Bioróżnorodności. Spotkanie organizowane jest przez Narodowe Centrum Nauki oraz Biuro 

Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli. 

https://osf.opi.org.pl/app/
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-studenckie-kola-naukowe-tworza-innowacje


  
 

 

 

4 

 29.09.2021 
 
 
 

Europejskie Partnerstwo na rzecz Bioróżnorodności (European co-funded Partnership on Biodiversity 

under Horizon Europe) współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej jest częścią II filaru 

programu Horyzont Europa. Podczas spotkania zostaną omówione kwestie dot. działalności sieci, 

obszarów tematycznych i wymogów konkursowych, zarówno na poziomie międzynarodowym, 

jak i krajowym. 

Wydarzenie odbędzie się 5 października 2021 r., godz. 10:00-12:30. 

Na webinarium należy się zarejestrować. Rejestracja prowadzona jest do 3 października 2021 r. 

Szczegółowe informacje: dostępne są 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 
 

Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

Data Organizator Temat 

2021-09-28 • Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju 
 

Zamykanie projektu – najważniejsze 

informacje jak przygotować wniosek 

końcowy. Wskazówki dla beneficjentów 

POWER (II termin) – szkolenie na platformie 

Teams 

2021-09-28 Komisja Europejska Posługiwanie się portalem Funding & Tenders 

w celu wyszukania partnerów do projektu, 

kosztów osobowych w Horyzoncie 2020 

i wprowadzania innowacji na rynek – 

szkolenie online 

2021-10-05 Narodowe Centrum Nauki ,Biuro 

Promocji Nauki PolSCA PAN w 

Brukseli 

Europejskie Partnerstwo na rzecz 

Bioróżnorodności – webinarium przed 

pierwszym konkursem 

2021-10-12 Ambasada Brytyjska 

w Warszawie 
3rd Polish-British Science Forum: Science 

helping tackle climate change – online event 

2021-10-18 Krajowy Punkt Kontaktowy, 

HEALTH 

Klaster 1: Zdrowie – webinarium 

https://www.biodiversa.org/1759
https://www.biodiversa.org/1759
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaVK0QYzRDtr_4NNroAyHnY7u-y7wZfv7oXzLM9Ld5Y7HR9A/viewform
https://www.kpk.gov.pl/europejskie-partnerstwo-na-rzecz-bioroznorodnosci-webinarium-przed-pierwszym-konkursem
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.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/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/szkolenia-ke-dotyczace-m-in-komisyjnego-portalu-ft-i-rozliczania-projektow
https://www.kpk.gov.pl/europejskie-partnerstwo-na-rzecz-bioroznorodnosci-webinarium-przed-pierwszym-konkursem
https://www.kpk.gov.pl/europejskie-partnerstwo-na-rzecz-bioroznorodnosci-webinarium-przed-pierwszym-konkursem
https://www.kpk.gov.pl/europejskie-partnerstwo-na-rzecz-bioroznorodnosci-webinarium-przed-pierwszym-konkursem
https://www.eventbrite.co.uk/e/3rd-polish-british-science-forum-science-helping-tackle-climate-change-registration-169478923021?aff=ebdssbonlinesearch
https://www.eventbrite.co.uk/e/3rd-polish-british-science-forum-science-helping-tackle-climate-change-registration-169478923021?aff=ebdssbonlinesearch
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-1-zdrowie-2
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2021-10-19 Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej 

Interreg 2021-2027 dotycząca kolejnej edycji 

programów Interreg – konferencja online 

2021-10-19 Krajowy Punkt Kontaktowy, 

Narodowe Centrum Badań 

i Rozwoju 

Klaster 2: Kultura, kreatywność 
i społeczeństwo integracyjne & Klaster 3: 
Bezpieczeństwo cywilne na rzecz 
społeczeństwa – webinarium 

2021-10-20 Krajowy Punkt Kontaktowy 

FOOD AGRI 

Klaster 6: Żywność, biogospodarka, zasoby 
naturalne, rolnictwo i środowisko – 
webinarium 

2021-10-21 • Krajowy Punkt Kontaktowy, 
Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju 

Klaster 5: Klimat, energia, mobilność – 
webinarium 

2021-10-22 • Krajowy Punkt Kontaktowy, 
Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju 

Klaster 4: Technologie cyfrowe, przemysł 

i przestrzeń kosmiczna – webinarium 

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 – wydarzenie 

w formie on-line 
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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
https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/konferencja-interreg-2021-2027-19-pazdziernika-2021-save-the-date
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
https://www.transfer.edu.pl/pl/aktualnosci,10,deicy-2021-digital-economy-internet-of-things-cybersecurity-24-25-listopad-2021,1767.chtm

