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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

Konkursy 

1. Ogłoszenie konkursu POLONEZ BIS 1 

2. NCN we współpracy z Europejskim Partnerstwem na rzecz Bioróżnorodności (BiodivERsA+) 

ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze  

Komunikaty 

1. Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych 
2. Dni informacyjne i spotkania brokerskie dot. konkursów Horyzont Europa 2022 

3. Europejskie Ekosystemy Innowacji (EIE) – dzień informacyjny 

4. Konkursy na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin NCN w grupie nauk humanistycznych, 

społecznych i o sztuce oraz w grupie nauk o życiu i w grupie nauk ścisłych i technicznych 

Szkolenia 

1. Warsztaty COP PW w ramach szkolenia „Monitoring projektów z programu Horyzont 2020. 

Doświadczenia z audytu KE” 

2. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

1. Ogłoszenie konkursu POLONEZ BIS 1 

Cel: rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie 

ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach. 

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

Wnioskodawcy: osoba przyjeżdżająca z zagranicy, która zamierza prowadzić badania podstawowe 

w instytucji znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba ta musi spełniać dwa 

podstawowe warunki: 

• doświadczenie naukowe – kierownik projektu musi w dniu otwarcia konkursu posiadać 

stopień doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze 

czasu pracy, 

• warunek mobilności – w okresie trzech lat poprzedzających dzień ogłoszenia konkursu 

(tj. pomiędzy 15 września 2018 r. a 14 września 2021 r.) kierownik projektu nie przebywał, nie 

był zatrudniony ani nie studiował w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie, z wyłączeniem 

krótkich pobytów turystycznych/wakacyjnych, okresu odbywania obowiązkowej służby 

wojskowej i procedur uchodźczych. 

Konkursy 
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Dofinansowanie: kosztorys musi być uzasadniony w stosunku do przedmiotu oraz zakresu badań 

i oparty na realnych wyliczeniach. Szczegóły określono w regulaminie. 

Okres trwania projektu: 24 miesiące. 

Wnioskodawca może wskazać jako datę rozpoczęcia realizacji projektu 1 września, 1 października lub 

1 listopada 2022 r. 

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. 

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. NCN we współpracy z Europejskim Partnerstwem na rzecz Bioróżnorodności (BiodivERsA+) 

ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze 

Cel: wspieranie ochrony bioróżnorodności w ekosystemach lądowych i morskich. 

Tematyka: 

• Knowledge for identifying priority conservation areas, establishing effective and resilient 

ecological networks, enhancing species-based protection, and preserving genetic diversity, 

• Multiple benefits and costs of biodiversity and ecosystem protection: synergies and trade-offs, 

• Effective management and equitable governance to deliver bold conservation outcome. 

Wnioskodawcy: konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych 

pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi 

posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. 

Kraje biorące udział w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Brazylia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, 

Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Królestwo Niderlandów, Litwa, Łotwa, Maroko, 

Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Słowacja, Słowenia, 

Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Tunezja, Turcja, Węgry, Włochy. 

Dofinansowanie: budżet NCN wynosi 500 tys. euro. 

Okres trwania projektu: 36 miesięcy. 

 

https://osf.opi.org.pl/app/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez-bis1
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Termin składania wniosków:  

• wstępnych (pre-proposals): 30 listopada 2021 r., godz. 15:00. 

• pełnych (full proposals): 14 kwietnia 2022 r., godz. 15:00. 

• krajowych w systemie ZSUN/OSF: 21 kwietnia 2022 r., godz. 16:00. 

Miejsce/Sposób składania wniosków:  

Konkurs składa się z dwóch etapów. W I etapie wraz z partnerami zagranicznymi należy złożyć wspólny 

wniosek wstępny (pre-proposal) poprzez system EPSS. Najlepsze zespoły badawcze zostaną 

zaproszone do II etapu i złożenia wspólnych wniosków pełnych (full proposals).  

Elektroniczny system składania wniosków EPSS będzie dostępny dla wnioskodawców na miesiąc przed 

każdym terminem. 

Wniosek krajowy dotyczący polskiej części projektu należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za 

pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. 

Do DPK COP PW należy złożyć 1 egzemplarz wniosku krajowego. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie NCN oraz na stronie BiodivERsA+. 

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 
 

Komunikaty 

1. Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych 

Zapraszamy do zapoznania się z repozytoriami uruchomionymi w ramach projektu Dziedzinowe 

Repozytoria Otwartych Danych Badawczych: 

• Repozytorium Otwartych Danych RepOD 

• Repozytorium Danych Społecznych RDS 

• Macromolecular Xtallography Raw Data Repository MX-RDR 

Repozytoria umożliwiają udostępnianie danych badawczych w sposób zgodny ze światowymi 

standardami, m.in. zasadami FAIR, czy wymogami polityki otwartości wdrażanymi przez instytucje 

finansujące badania naukowe. Deponowane w serwisach zbiory danych otrzymują numery DOI, które 

ułatwiają wyszukanie danych i ich właściwe zacytowanie. Ponadto w polach metadanych istnieje 

możliwość wskazania instytucji finansującej oraz publikacji naukowej powiązanej z danymi. 

Wszystkie repozytoria wpisane zostały do rejestru Registry of Research Data Repositories 

(re3data.org), korzystanie z nich jest bezpłatne. 

__________________________________________________________________________________ 

https://osf.opi.org.pl/app/
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-biodiversa-plus/ogloszenie2021
https://www.biodiversa.org/1772
https://repod.icm.edu.pl/
https://rds.icm.edu.pl/
https://mxrdr.icm.edu.pl/
https://www.re3data.org/
https://www.re3data.org/
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2. Dni informacyjne i spotkania brokerskie dot. konkursów Horyzont Europa 2022 

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w dniach informacyjnych dotyczących tematyki konkursowej 

w klastrach 1 i 6 oraz na spotkania brokerskie organizowane przez Komisję Europejską. 

Spotkania odbędą się w dniach 25-29 października 2021 r. Rejestracja prowadzona jest niezależnie 

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

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

Dzień informacyjny – 25/26 października 2021 r., godz. 9:00-16:30, rejestracja 

Spotkanie brokerskie – 27 października 2021 r., rejestracja do 27 października (godziny spotkania 

do potwierdzenia) 

Klaster 1: Zdrowie 

Dzień informacyjny – 28 października 2021 r. (program i rejestracja do potwierdzenia) 

Spotkanie brokerskie – 29 października 2021 r. , godz. 10:00-17:30, rejestracja do 28 października 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie Komisji Europejskiej. 

__________________________________________________________________________________ 

3. Europejskie Ekosystemy Innowacji (EIE) – dzień informacyjny 

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w dniu informacyjnym dotyczącym Europejskich Ekosystemów 

Innowacji. Organizatorem spotkania jest Krajowy Punkt Kontaktowy. 

Zadaniem EIE jest zachęcanie do innowacji i stymulowanie współpracy między krajowymi, 

regionalnymi i lokalnymi podmiotami zajmującymi się innowacjami. Celem spotkanie jest omówienie 

założeń programu oraz aktualnych i nadchodzących konkursów. 

(Wykaz aktualnych i planowanych konkursów na stronie DPM COP PW) 

Spotkanie odbędzie się online 25 października 2021 r., godz. 14:00-15:00. 

Na wydarzenie należy się zarejestrować. 

Liczba miejsc jest ograniczona. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego. 

__________________________________________________________________________________ 

4. Konkursy na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin NCN w grupie nauk humanistycznych, 

społecznych i o sztuce oraz w grupie nauk o życiu i w grupie nauk ścisłych i technicznych 

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła nabór kandydatów na stanowiska Koordynatorów 

Dyscyplin NCN w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, w grupie nauk o życiu oraz 

w grupie nauk ścisłych i technicznych. 

Termin składania zgłoszeń upływa 22 listopada 2021 r. 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-72658691-CgQi6NY7KjzSxLLXn9R4eHP0OoNTbZUT8zJaERUZrZx7tqVdFuSorEdKEYVzbWAAuZC4qcqGzoEhBOrRYfOq3Tm-yntOf97TTHqyWrYfRAlK3y-uzyE2jMqUY9vx8qQauxrt7L6U56I4MqTovl4KCB3o1OfUPL0szr4fLJ8dtzO3u2cokD2JO6EO6AWPMnMwHFGn8W
https://he-2022-cluster6.b2match.io/signup
https://cluster-health-horizon-europe-brokerage.b2match.io/signup
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days_en
https://www.cop.pw.edu.pl/Projekty-miedzynarodowe/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/Horyzont-Europa-linki-do-konkursow
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/eie-europejskie-ekosystemy-innowacji-dzien-informacyjny?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Pomylnych+wiatrw%21+Zapraszamy+na+fina+Wielkiego+Wyzwania%3A+Energia&utm_campaign=Newsletter+NCBR
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/eie-europejskie-ekosystemy-innowacji-dzien-informacyjny?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Pomylnych+wiatrw%21+Zapraszamy+na+fina+Wielkiego+Wyzwania%3A+Energia&utm_campaign=Newsletter+NCBR
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Główne oczekiwania wobec kandydatów: 

• co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie odpowiednich nauk, 
• znajomość przepisów regulujących działalność NCN, 
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego, 
• co najmniej 4-letnie doświadczenie związane z prowadzeniem badań naukowych, 
• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe. 

Do zadań Koordynatora Dyscyplin należeć będzie: 

• organizowanie i przeprowadzanie konkursów na finansowanie badań podstawowych, 
• organizowanie prac Zespołów Ekspertów powołanych do oceny wniosków złożonych 

w konkursach, 
• upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych konkursach, 
• analiza złożonych wniosków pod względem formalnym, 
• ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów, 
• przedkładanie Dyrektorowi NCN do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez 

Zespoły Ekspertów, 
• realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora NCN. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie NCN oraz w Biuletynie Informacji Publicznej NCN, w 

zakładce "Oferty pracy". 

 

Szkolenia 

1. Warsztaty COP PW w ramach szkolenia „Monitoring projektów z programu Horyzont 2020. 

Doświadczenia z audytu KE” 

Temat warsztatów: Monitoring projektów z programu Horyzont 2020. Doświadczenia z audytu KE. 

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów i wydziałów PW. 

Termin: 9 listopada 2021 r., godz. 9:00–11:45. 

Miejsce: sala 4.05, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4. 

Agenda:  

1. Zobowiązania beneficjentów wynikające z umowy grantowej 
2. Audyt Komisji Europejskiej w projekcie H2020 na PW 
3. Pytania do pracowników wydziałów i COP PW 

Zgłoszenie: Formularz rejestracyjny dostępny na stronie COP PW. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:  

Joanna Wronowska-Kurek  
Sekretariat Centrum Obsługi Projektów  
tel. 22 234 14 69, email:szkolenia.cop@pw.edu.pl 
__________________________________________________________________________________ 

https://ncn.gov.pl/index.php/aktualnosci/2021-10-13-konkurs-na-staanowiska-koordynatorow-dyscyplin-hs-nz-st
https://www.ncn.gov.pl/BIP/index.php?id=120&p=697
https://www.cop.pw.edu.pl/Projekt-NERW-PW/Rekrutacja-na-szkolenia/COP-PW-zaprasza-na-warsztaty-w-ramach-szkolenia-Monitoring-projektow-z-programu-Horyzont-2020.-Doswiadczenia-z-audytu-KE
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2. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

Data Organizator Temat 

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 

2021-10-22 Główny Punkt Informacyjny 

Funduszy Europejskich w 

Warszawie 

Rozliczanie, kwalifikowalność wydatków, 

trwałość w projektach współfinansowanych 

z Funduszy Europejskich – webinarium na 

platformie internetowej ClickMeeting 

2021-10-25 Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskie Ekosystemy Innowacji (EIE) – 

dzień informacyjny; spotkanie online 

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

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 

2021-12-01- 

2021-12-02 

• Ministerstwo Edukacji i Nauki 

 
Transfer innowacyjnych technologii i wiedzy 

w fizyce jądrowej – spotkanie brokerskie, 

wydarzenie zdalne 
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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.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/webinar-pt-rozliczanie-kwalifikowalnosc-wydatkow-trwalosc-w-projektach-wspolfinansowanych-z-fe/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/webinar-pt-rozliczanie-kwalifikowalnosc-wydatkow-trwalosc-w-projektach-wspolfinansowanych-z-fe/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/webinar-pt-rozliczanie-kwalifikowalnosc-wydatkow-trwalosc-w-projektach-wspolfinansowanych-z-fe/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/webinar-pt-rozliczanie-kwalifikowalnosc-wydatkow-trwalosc-w-projektach-wspolfinansowanych-z-fe/
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/eie-europejskie-ekosystemy-innowacji-dzien-informacyjny?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Pomylnych+wiatrw%21+Zapraszamy+na+fina+Wielkiego+Wyzwania%3A+Energia&utm_campaign=Newsletter+NCBR
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/eie-europejskie-ekosystemy-innowacji-dzien-informacyjny?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Pomylnych+wiatrw%21+Zapraszamy+na+fina+Wielkiego+Wyzwania%3A+Energia&utm_campaign=Newsletter+NCBR
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.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
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/spotkanie-brokerskie-transfer-innowacyjnych-technologii-i-wiedzy-w-fizyce-jadrowej
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/spotkanie-brokerskie-transfer-innowacyjnych-technologii-i-wiedzy-w-fizyce-jadrowej
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/spotkanie-brokerskie-transfer-innowacyjnych-technologii-i-wiedzy-w-fizyce-jadrowej

