
  
 

 

 

1 

 12.01.2022 
 
 
 

Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

Konkursy 

1. Ogłoszenie  konkursu MEiN w ramach programu „Perły Nauki” 

Komunikaty 

1. Częściowe zawieszenie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, 

EFS oraz FS na lata 2014-2020 w 2022 roku 

2. Zakończenie prac nad planem równości płci 

3. Horyzont Europa Klaster 5 - Dzień informacyjny 

4. Program prac Europejskiego Partnerstwa Smart Networks and Services (SNS) w zakresie 

rozwoju sieci 5G/6G 

Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

1. Ogłoszenie  konkursu MEiN w ramach programu „Perły Nauki” 

Cel: Wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym 

absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego 

roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań 

naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego. 

Tematyka: dowolna dyscyplina naukowa. 

Wnioskodawcy: Kierownikiem projektu może być: 

1) absolwent studiów pierwszego stopnia, który otrzymał tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo 
równorzędny w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach 
programu; 

2) student jednolitych studiów magisterskich, który w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia 
naboru wniosków w ramach programu ukończył: 

• trzeci rok studiów – w przypadku studiów trwających nie dłużej niż 11 semestrów, 

• czwarty rok studiów – w przypadku studiów trwających nie krócej niż 12 semestrów 
– i kontynuuje kształcenie na tych studiach 

3) posiadający obywatelstwo polskie absolwent studiów pierwszego stopnia ukończonych za 

granicą w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu. 

W przypadku pierwszego naboru wniosków w ramach programu,  kierownikiem projektu może być 

także: 

1) absolwent studiów pierwszego stopnia, który otrzymał tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo 

równorzędny w 2020 r.; 

2) student jednolitych studiów magisterskich, który w 2020 r. ukończył: 

Konkursy 
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• trzeci rok studiów – w przypadku studiów trwających nie dłużej niż 11 semestrów, 

• czwarty rok studiów – w przypadku studiów trwających nie krócej niż 12 semestrów  
– i kontynuuje kształcenie na tych studiach; 

3) posiadający obywatelstwo polskie absolwent studiów pierwszego stopnia ukończonych za granicą 

w 2020 r. 

Dofinansowanie: koszt  realizacji nie może przekroczyć: 

1. 240 000 zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk 

inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu albo z dziedziny 

nauk rolniczych, 

2. 200 000 zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, z dziedziny nauk społecznych, z 

dziedziny nauk teologicznych albo z dziedziny sztuki; 

Okres trwania projektu: do 4 lat.  

Termin składania wniosków: do 18 lutego 2022 r. 

Miejsce/sposób składania wniosków: Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami  składa się za 

pośrednictwem systemu ZSUN/OSF na udostępnionym w nim formularzu.  

Po wprowadzeniu wszystkich danych we wniosku system generuje dokument pod nazwą „Część A 

wniosku”. Data wygenerowania tego dokumentu nie może być wcześniejsza niż data ostatniej 

modyfikacji wniosku. 

Część A opatrzoną  przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną podpisem 

zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym  dołącza się do wniosku i wysyła do MEiN. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

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 

1. Częściowe zawieszenie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, 

EFS oraz FS na lata 2014-2020 w 2022 roku 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podjęło decyzje o częściowym zawieszeniu stosowania 

wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. 

Wprowadzone w nim zmiany polegają na wydłużeniu okresu obowiązywania dotychczasowego 

częściowego zawieszenia wytycznych do 31 grudnia 2022 r. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:  

Marta Siewiera 

Komunikaty 

https://osf.opi.org.pl/
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/perly-nauki
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
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Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów  

tel. 22 234 71 99, email: marta.siewiera@pw.edu.pl 

_________________________________________________________________________________ 

2. Zakończenie prac nad planem równości płci 
Zespół ds. przygotowania planu równości płci w Politechnice Warszawskiej pod kierunkiem dr inż. 

Jolanty Korkosz-Gębskiej, Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania zakończył pracę nad 

ostateczną wersją tego dokumentu, który został opracowany w celu zaplanowania działań 

odpowiadającym potrzebom i oczekiwaniom wszystkich członków wspólnoty akademickiej w obszarze 

zachowania równości płci oraz zapewnienia równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym 

(tzw. work-life balance). 

Identyfikacja potrzeb oraz zaproponowanie i realizacja konkretnych działań, oprócz wywiązania się 

Uczelni ze swoich zobowiązań oraz zaleceń Komisji Europejskiej w zakresie opracowania planu 

równości płci, które jest nowym wymogiem przy aplikowaniu o pozyskanie dofinansowania na 

realizację projektu w ramach programu Horyzont Europa, mogą uczynić z niej bardziej przyjazne 

miejsce pracy. 

Dokument został przygotowany zgodnie z wytycznymi MNiSW/MEiN oraz OPI PIB i składa się z dwóch 

zasadniczych części, tj. diagnozy oraz identyfikacji celów i działań zaplanowanych do realizacji w 

bieżącej kadencji, tj. do roku 2024. Diagnoza została przygotowana przez Dział Badań i Analiz (DBiA) 

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT) i uwzględnia także wyniki 

wcześniejszych badań, do których należą m. in. sondaż #PowiedzPW dotyczący zagadnień związanych 

ze społeczną odpowiedzialnością Uczelni i badania satysfakcji z pracy pracowników Politechniki 

Warszawskiej. 

Warto podkreślić, że nie są to jedyne działania Uczelni wpisujące się w realizację 5. celu 

zrównoważonego rozwoju, jakim jest osiągnięcie równości płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet i 

dziewcząt. Maksymalizacja wkładu w zrównoważony rozwój jest nadrzędnym celem każdej 

organizacji, uwzględniającej i realizującej koncepcję społecznej odpowiedzialności. W tym obszarze 

Politechnika Warszawska posiada konkretne osiągnięcia, do których należy m. in. opracowanie 

„Strategii społecznej odpowiedzialności Politechniki Warszawskiej” oraz podpisanie „Deklaracji 

społecznej odpowiedzialności uczelni” (DSOU), w której „upowszechnianie idei równości, 

różnorodności, tolerancji oraz respektowanie i chronienie praw człowieka w odniesieniu do całej 

społeczności akademickiej i jej otoczenia”jest jedną z dwunastu zasad. Politechnika Warszawska jest 

członkiem konsorcjum uczelni europejskich ENHANCE, które dąży do odpowiedzialnej transformacji 

społecznej poprzez wykorzystanie nauki i technologii dla dobra społeczeństwa tak, aby globalne 

wyzwania przekształcić w szanse rozwojowe. Dlatego też zagadnieniom związanym z równością płci i 

różnorodnością poświęcono odrębne zadanie (WP6: „Gender Equality and Diversity), uwzględniane 

przy realizacji wszystkich zadań projektu. 

Politechnika Warszawska otrzymała prestiżowe wyróżnienie HR Excellence in Research, które 

przyznawane jest przez Komisję Europejską w ramach strategii Human Resources Strategy for 

Researchers – HRS4R, nakierowanej na zwiększenie atrakcyjności warunków pracy, rozwoju kariery, 

mobilności, a także pomoc merytoryczną i finansową przy projektach badawczych. Analiza 

uczestnictwa kobiet w organach decyzyjnych, komisjach senackich i rektorskich oraz komisjach 
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konkursowych Politechniki Warszawskiej jest jednym z zaplanowanych działań, którego efektem ma 

być opracowanie „Strategii podniesienia równowagi płci w organach Politechniki Warszawskiej”. 

Plan równości płci w Politechnice Warszawskiej nawiązuje także do przyjętej w grudniu 2021 r. 

„Strategii rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2030”, w której bardzo często pojawia się słowo 

„talent”. Oznacza to, że płeć nie stanowi kryterium awansu i uznania w Uczelni, której obowiązkiem 

jest pielęgnowanie relacji z pracownikami i studentami w taki sposób, aby identyfikować potencjał i 

talent, wspierać każdą osobę we wszechstronnym rozwoju osobistym i maksymalizować jej sukces w 

miejscu pracy. Opisane w planie cele strategiczne odnoszą się do pięciu obszarów tematycznych, 

wymaganych przez Komisję Europejską, do których należą: 

• kultura organizacyjna oraz równowaga między życiem zawodowym i prywatnym, 

• równowaga płci na szczeblu kierowniczym i decyzyjnym, 

• równowaga płci w procesie rekrutacji i rozwoju kariery zawodowej, 

• włączenie wymiaru płci do treści badawczych i dydaktycznych, 

• przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć, w tym przeciwdziałanie molestowaniu 

seksualnemu. 

W „Planie równości płci w Politechnice Warszawskiej” zaplanowano łącznie 42 działania, dzięki którym 

możliwa będzie realizacja wspomnianych wcześniej celów w 5 wymaganych obszarach tematycznych. 

Za realizację planu odpowiada Rektor przy wsparciu powołanego wcześniej zespołu oraz Pełnomocnik 

Rektora ds. Równego Traktowania. 

_________________________________________________________________________________ 

3. Horyzont Europa Klaster 5 - Dzień informacyjny  

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w dniu informacyjnym dotyczącym Klastra 5 - Klimat, Energia 

i Mobilność, organizowanym przez Komisje Europejską. 

Podczas spotkania zostaną przedstawione tematy badawcze proponowane w ramach Programu 

roboczego Klastra 5 na rok 2022 oraz zostanie omówiona kwestia dot. przygotowania wniosku.  

Dzień informacyjny odbędzie się online 3 lutego 2022 r., godz. 10:00-16:45. Na spotkanie nie jest 

wymagana rejestracja, sesje będą dostępne na stronie wydarzenia. 

Uczestnicy spotkania mogą się również zarejestrować na Brokerage event. Wydarzenie, zaplanowane 

na 4 lutego 2022 r., oferuje możliwość nawiązywania kontaktów i kojarzenia potencjalnych 

wnioskodawców.  

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie Komisji Europejskiej. 

_________________________________________________________________________________ 

4. Program prac Europejskiego Partnerstwa Smart Networks and Services (SNS) w zakresie 

rozwoju sieci 5G/6G 

Europejskie Partnerstwo SNS przyjęło program prac na lata 2021-2022 w zakresie rozwoju sieci 5G/6G. 

Na początku roku zostanie otwarty pierwszy konkurs z budżetem około 240 mln euro. Środki 

pochodzić będą z budżetu programu Horyzont Europa. 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-5_en
https://he-cluster5-2022.b2match.io/
https://ec.europa.eu/info/news/save-date-horizon-europe-info-days-dedicated-cluster-5-take-place-3-february-2022-2022-jan-10_en
https://www.cop.pw.edu.pl/content/download/2535/32422/file/Program%20pracy%20SNS%20na%20lata%202021-2022.pdf
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Tematy konkursu: 

Strumień A (projekty typu Research and Innovation Actions – RIA): Inteligentne komponenty 

komunikacyjne, systemy i sieci na rzecz ewolucji systemów 5G. 

1. Green Radio technology 

2. Ubiquitous Radio Access 

3. Sustainable Capacity Networks 

4. Evolved Architecture for Global Green Systems 

5. Edge Computing Evolution 

6. Trustworthy and Reliable End to End connectivity Software platforms 

7. Real Time Zero Touch Service Technologies. 

 

Strumień B (projekty typu Research and Innovation Actions – RIA): Badania nad radykalnym postępem 

technologicznym (w ramach przygotowań do 6G i rozwoju IoT, urządzeń i oprogramowania). 

1. System Architecture 

2. Wireless Communication Technologies and Signal Processing 

3. Communication Infrastructure Technologies and Devices 

4. Secure Service development and Smart Security 

5. 6G Holistic System. 

 

Strumień C (projekty typu Research and Innovation Actions – RIA): Opracowanie i rozwój platform 

eksperymentalnych pod technologię 6G, która będzie mogła być dalej wykorzystywana w późniejszych 

fazach realizowanych przez Partnerstwo Smart Networks and Services w celu ich dalszej walidacji. 

1.  SNS experimental Infrastructure 

 

Strumień D (projekty typu Innovation Actions – IA): Testy i działania pilotażowe na dużą skalę (w tzw. 

branżach wertykalnych). Niektóre sektory wertykalne są wskazane na stronie Partnerstwa: 

1. SNS Large Scale Trials and Pilots (LST&Ps) with Verticals 

 

Dodatkowe tematy na projekty typu działania koordynujące i wspierające: 

1. SNS operational CSA  

2. SNS External Cooperation and Global 6G Events (G6GE). 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego.  

Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

Data  Organizator  Temat  

2022-01-13  Krajowy Punkt Kontaktowy w 

NCBR  

Spotkanie informacyjne na temat misji w 

Horyzoncie Europa  

2022-01-13  Interreg Baltic Sea Region  Financial webinar for core projects’ and small 

projects’ applicants  

https://6g-ia.eu/verticals/
https://www.kpk.gov.pl/europejskie-partnerstwo-sns-otwiera-konkurs-w-zakresie-rozwoju-sieci-5g-6g
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/przeksztalcmy-nasze-problemy-w-nowe-mozliwosci-oferta-konkursowa-misji-w-he
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/przeksztalcmy-nasze-problemy-w-nowe-mozliwosci-oferta-konkursowa-misji-w-he
https://bsrprogramme.wufoo.com/forms/z14l94yh1yggyie/
https://bsrprogramme.wufoo.com/forms/z14l94yh1yggyie/
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2022-01-17  Krajowy Punkt Kontaktowy PB 

UE  

Krok po kroku: wniosku projektowego w 

Horyzoncie Europa – Część merytoryczna B  

2022-01-17  Biuro NCBR w Brukseli/BSP  Webinar: Brussels Talks – Europejski Bank 

Inwestycyjny – unijny bank, który stawia czoła 

globalnym wyzwaniom  

2022-01-18  Interreg Baltic Sea Region  New funding to build innovative societies  

2022-01-18  ERA-NET Bioenergy  ERA-NET Bioenergy Thematic 

seminar - Highlighting innovative bioenergy 

research  

2022-01-22  Interreg Baltic Sea Region  New funding to build climate nautral societies  

2022-01-25  Interreg Baltic Sea Region  New funding to build water-smart societies 

(repetition)  

2022-02-01  Interreg Baltic Sea Region  New funding to build climate-neutral 

societies (repetition)  

2022-02-08  Interreg Baltic Sea Region  Good quality projects  

2022-02-09  Interreg Baltic Sea Region  Financial webinar for core projects' and small 

projects' applicants 
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https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/krok-po-kroku-wniosku-projektowego-w-horyzoncie-europa-czesc-merytoryczna-b-3?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Czy%20znasz%20ofert%C4%99%20konkursow%C4%85%20Misji%20w%20Horyzoncie%20Europa%3F&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/krok-po-kroku-wniosku-projektowego-w-horyzoncie-europa-czesc-merytoryczna-b-3?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Czy%20znasz%20ofert%C4%99%20konkursow%C4%85%20Misji%20w%20Horyzoncie%20Europa%3F&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.gov.pl/web/ncbr/webinar-brussels-talks--europejski-bank-inwestycyjny--unijny-bank-ktory-stawia-czola-globalnym-wyzwaniom?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Czy%20znasz%20ofert%C4%99%20konkursow%C4%85%20Misji%20w%20Horyzoncie%20Europa%3F&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.gov.pl/web/ncbr/webinar-brussels-talks--europejski-bank-inwestycyjny--unijny-bank-ktory-stawia-czola-globalnym-wyzwaniom?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Czy%20znasz%20ofert%C4%99%20konkursow%C4%85%20Misji%20w%20Horyzoncie%20Europa%3F&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.gov.pl/web/ncbr/webinar-brussels-talks--europejski-bank-inwestycyjny--unijny-bank-ktory-stawia-czola-globalnym-wyzwaniom?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Czy%20znasz%20ofert%C4%99%20konkursow%C4%85%20Misji%20w%20Horyzoncie%20Europa%3F&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://bsrprogramme.wufoo.com/forms/z1cg718n0qx7mxv/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ERANET_Bioenergy_Thematic_Seminar?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Czy%20znasz%20ofert%C4%99%20konkursow%C4%85%20Misji%20w%20Horyzoncie%20Europa%3F&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ERANET_Bioenergy_Thematic_Seminar?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Czy%20znasz%20ofert%C4%99%20konkursow%C4%85%20Misji%20w%20Horyzoncie%20Europa%3F&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ERANET_Bioenergy_Thematic_Seminar?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Czy%20znasz%20ofert%C4%99%20konkursow%C4%85%20Misji%20w%20Horyzoncie%20Europa%3F&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://bsrprogramme.wufoo.com/forms/z1ivz4mu14tu0k6/
https://bsrprogramme.wufoo.com/forms/zl5ielp1p0cw27/
https://bsrprogramme.wufoo.com/forms/zl5ielp1p0cw27/
https://bsrprogramme.wufoo.com/forms/z1ivz4mu14tu0k6/
https://bsrprogramme.wufoo.com/forms/z1ivz4mu14tu0k6/
https://bsrprogramme.wufoo.com/forms/z1k56kyz0mgprom/
https://bsrprogramme.wufoo.com/forms/z18k7ce606evs40/
https://bsrprogramme.wufoo.com/forms/z18k7ce606evs40/

