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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

Konkursy 

1. NCN ogłasza konkurs SONATA 17 

2. NCBR ogłasza nabór w konkursie ERA-NET ICRAD (International Coordination of Research 

on Infectious Animal Diseases) 

3. Horyzont Europa – Maria Skłodowska-Curie Actions: Staff Exchanges (MSCA SF) 

Komunikaty 

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

2. Harmonogram konkursów na rok 2021 (stan na 13.10.2021) 

3. Jesienny tydzień z klastrami w programie Horyzont Europa 

Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

1. NCN ogłasza konkurs SONATA 17 

Cel: realizacja projektów badawczych przez osoby posiadające tytuł naukowy lub uzyskały stopień 

naukowy doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. 

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

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

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

Sieci Badawczej Łukasiewicz; Polska Akademia Umiejętności; inne podmioty prowadzące głównie 

działalność naukową; 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: 12, 24 albo 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. 

Konkursy 

https://osf.opi.org.pl/app/
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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. 

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. NCBiR ogłosiło nabór w konkursie ERA-NET ICRAD (International Coordination of Research 

on Infectious Animal Diseases) 

Cel: utworzenie platformy współpracy pomiędzy instytucjami finansującymi badania naukowe z 20 

państw członkowskich oraz stowarzyszonych. Inicjatywa ta przyczyni się do prowadzenia wspólnych 

działań w zakresie badań dotyczących chorób zakaźnych zwierząt. 

Tematyka:  

Obszar badawczy 1: Improved understanding of animal-human-environment interface 

• Pathogen (re-)emergence and Host Adaptation, 

• Host/Pathogen Interactions. 
Obszar badawczy 2: Detection and Prevention 

• Vaccine Technology Platforms, 

• Diagnostic Technology Platforms. 

Wnioskodawcy: organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, 

mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa, grupy podmiotów składające się z organizacji 

prowadzących badania i upowszechniających wiedzę/przedsiębiorców (w dowolnej konfiguracji). 

Dofinansowanie:  

Budżet konkursu: 750 tys. euro. 

Kurs EBC z dnia ogłoszenia konkursu: 1 euro = 4.5826 zł. 

Poziom dofinansowania partnera/ów polskiego/ich nie może przekroczyć 200 tys. euro na projekt 

i uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie. 

Termin składania wniosków: 

• wstępnych do 15 grudnia 2021, godz. 15:00 

• pełnych do 30 czerwca 2022, godz. 15:00 

Miejsce/sposób składania wniosków: w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ERA-NET 

ICRAD www.submission-icrad.eu. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie NCBR. 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata17
http://www.submission-icrad.eu/
https://www.gov.pl/web/ncbr/era-net-co-fund-icrad-2021-2-konkurs
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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 
__________________________________________________________________________________ 

3. Horyzont Europa – Maria Skłodowska-Curie Actions: Staff Exchanges (MSCA SF) 

Cel: wymiana pracowników pomiędzy uczestniczącymi w projekcie instytucjami służąca wymianie 

wiedzy, rozwojowi kariery zawodowej uczestników, zacieśnianiu współpracy międzynarodowej i/lub 

międzysektorowej pomiędzy instytucjami krajów UE, stowarzyszonymi z programem Horyzont Europa 

oraz pozostałymi krajami (tzw. krajami trzecimi). 

Instytucje mogą pochodzić z sektora akademickiego (np. państwowe i prywatne uczelnie wyższe, 

instytuty badawcze) oraz sektora pozaakademickiego (np. przedsiębiorstwa, w tym MŚP, szpitale, 

muzea, banki, organizacje pozarządowe i charytatywne). 

Wymiany personelu między organizacjami w państwach członkowskich lub państwach 

stowarzyszonych muszą odbywać się pomiędzy różnymi sektorami (akademickimi lub 

nieakademickimi), z wyjątkiem sytuacji, gdy są one interdyscyplinarne. W przypadku partnerstw 

z niestowarzyszonymi krajami trzecimi, dozwolone są wymiany w obrębie tego samego sektora i tej 

samej dyscypliny. 

Szczegółowe zasady określono w Programie Pracy. 

Tematyka: dowolna dyscyplina naukowa, wysoko cenione są projekty inter- i multidyscyplinarne. 

Wnioskodawcy: konsorcja międzynarodowe składające się z co najmniej trzech niezależnych 

podmiotów z trzech różnych państw, z których przynajmniej dwa posiadają siedzibę w innym państwie 

członkowskim lub państwie stowarzyszonym z programem Horyzont Europa. 

Jeżeli wszyscy konsorcjanci pochodzą z tego samego sektora (akademickiego lub nieakademickiego) 

przynajmniej jeden partner musi mieć siedzibę w niestowarzyszonym kraju trzecim. 

Szczegółowe wymagania dotyczące członków konsorcjum określono w Programie Pracy. 

Dofinansowanie: do 100% (w formie kosztów jednostkowych). 

Okres trwania projektu: do 4 lat, max. 360 osobomiesięcy na projekt. 

Termin składania wniosków: do 9 marca 2022 r., godz. 17:00. 

Miejsce/sposób składania wniosków: w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu  

Funding & Tender Portal.  

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie Funding & Tender Portal.  

 

 

mailto:weronika.figurska@pw.edu.pl
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-2-msca-actions_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-2-msca-actions_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2021-se-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;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-2021-se-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;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: 

Aleksander Molenda 
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 82, email: aleksander.molenda@pw.edu.pl 
 

Komunikaty 

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

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

etapie kariery naukowej (październik 2021 r.). 

Szczegółowe informacje: dostępne są na portalu EURAXESS. 

__________________________________________________________________________________ 

2. Harmonogram konkursów na rok 2021 (stan na 13.10.2021) 

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 

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. 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. 

mailto:aleksander.molenda@pw.edu.pl
https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
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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 
 

Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

Data Organizator Temat 

2021-10-18 Krajowy Punkt Kontaktowy, 

HEALTH 

Klaster 1: Zdrowie – webinarium 

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
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-1-zdrowie-2
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2021-10-18 Narodowe Centrum Badań 

i Rozwoju 

Spotkanie informacyjne dotyczące I konkursu 

Nowe technologie w zakresie energii – na 

platformie MS Teams 

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 

2021-10-26 • Polska Akademia Nauk Warsztaty ERC – za pośrednictwem platformy 
Zoom 

2021-10-26 Ministerstwo Obrony 

Narodowej, Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju oraz Wojskowa 

Akademia Techniczna 

Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych – 

stacjonarnie; w przypadku zwiększenia liczby 

zachorowań COViD-19 przewiduje się 

przejście na formę konferencji online 

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.gov.pl/web/ncbr/spotkanie-informacyjne-dotyczace-i-konkursu-nowe-technologie-w-zakresie-energii
https://www.gov.pl/web/ncbr/spotkanie-informacyjne-dotyczace-i-konkursu-nowe-technologie-w-zakresie-energii
https://www.gov.pl/web/ncbr/spotkanie-informacyjne-dotyczace-i-konkursu-nowe-technologie-w-zakresie-energii
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://instytucja.pan.pl/index.php/aktualnosci-doskonalosc-naukowa/5757-warsztaty-erc-z-key-innovations-w-pazdzierniku
https://instytucja.pan.pl/index.php/aktualnosci-doskonalosc-naukowa/5757-warsztaty-erc-z-key-innovations-w-pazdzierniku
https://www.wojsko-polskie.pl/articles/tym-zyjemy-v/forum-innowacyjnosci-sil-zbrojnych-2021/
https://www.wojsko-polskie.pl/articles/tym-zyjemy-v/forum-innowacyjnosci-sil-zbrojnych-2021/
https://www.wojsko-polskie.pl/articles/tym-zyjemy-v/forum-innowacyjnosci-sil-zbrojnych-2021/
https://www.wojsko-polskie.pl/articles/tym-zyjemy-v/forum-innowacyjnosci-sil-zbrojnych-2021/
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

