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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 

Konkursy 

1. Ogłoszenie naboru wniosków w konkursie Horyzont Europa - ERC Advanced Grant 2022 
2. Ogłoszenie XXXIII edycji konkursu CORNET 

3. Nagroda New European Bauhaus Prizes 2022 

4. Nabór wniosków w ramach drugiej edycji międzynarodowego konkursu EIT HEI Initiative 

5. Nowa edycja konkursu Horizon Impact Award 2022 

Komunikaty 

1. Terminy składania raportów PnH i PnH2 do MEiN 

Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

1. Ogłoszenie naboru wniosków w konkursie Horyzont Europa - ERC Advanced Grant 2022 
Cel: Wsparcie realizacji twórczych i nowatorskich pomysłów badawczych, szczególnie badań 

interdyscyplinarnych, pionierskich, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, przekraczających obecne 

granice wiedzy (frontier research) i prowadzących do ważnych odkryć i przełomowych wyników.  

Tematyka: Dowolna dyscyplina naukowa.  

Wnioskodawcy: Doświadczeni naukowcy z liczącym się dorobkiem ostatnich 10 lat.  

Dofinansowanie: do 2,5 mln euro.  

W określonych przypadkach można otrzymać dodatkowy 1 mln euro.  

Okres trwania projektu: do 5 lat. 

Termin składania wniosków: do 28 kwietnia 2022 r., godz. 17:00  

Miejsce/sposób składania wniosków: Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za 

pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Funding & Tenders. 

Do wniosku należy dołączyć skan Commitment of the Host Institution (wzór w dokumentacji 

konkursowej). 

W przypadku Politechniki Warszawskiej taki dokument podpisuje Prorektor ds. Nauki, natomiast 

uzyskaniem podpisu zajmuje się Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na portalu Funding & Tenders i stronie ERC.  

Konkursy 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-adg
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-adg
https://erc.europa.eu/node/1345
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W przypadku pytań prosimy o kontakt:  

Edyta Czerwonka 

Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów  

tel. 22 234 14 80, email: edyta.czerwonka@pw.edu.pl 

_________________________________________________________________________________ 

2. Ogłoszenie XXXIII edycji konkursu CORNET 
Cel: promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi 

/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania ze źródeł 

publicznych badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. 

Tematyka: badania przemysłowe, prace rozwojowe zgodne z potrzebami danej branży, bez 

ograniczeń tematycznych. Badania są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw 

i przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego 

sektora przemysłowego. 

Wnioskodawcy: zrzeszenia branżowe posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej (zgodnie z definicją z art. 37, ust 1 pkt 8 Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. 

o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Dz. U z 2017 r. poz. 1447 ze zm.) grupujące mikro, małe 

i średnie przedsiębiorstwa. We wniosku o dofinansowanie wnioskodawca wskazuje jednostkę, która 

będzie pełniła rolę wykonawcy badań w projekcie. 

Partnerstwo/podwykonawstwo: Austria, Belgia- Flandria, Belgia – Walonia, Brazylia, Kanada – 

Quebec, Niemcy, Polska, Szwajcaria, Taiwan, Turcja. 

Dofinansowanie: 750 tys. euro. 

Okres trwania projektu: do 24 m-cy.  

Termin składania wniosków: do 30 marca 2022 r., godz. 12:00  

Miejsce/sposób składania wniosków: Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za pomocą 

systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej inicjatywy CORNET. Wniosek 

międzynarodowy składany jest przez lidera konsorcjum międzynarodowego. 

Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie branżowe) składa w 

NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami. 

Wniosek krajowy należy złożyć w wersji papierowej oraz przesłać elektronicznie (na adres: 

cornet@ncbr.gov.pl – skan w formacie PDF wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z załącznikami, 

tożsamego z wersją papierową). Możliwe jest także złożenie wniosku tylko elektronicznie z 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy ePUAP. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie NCBR oraz na stronie inicjatywy CORNET. 

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 

https://www.cornet.online/
mailto:cornet@ncbr.gov.pl
https://www.gov.pl/web/ncbr/inicjatywa-cornet-33-konkurs
https://cornet.online/
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3. Nagroda New European Bauhaus Prizes 2022 

Cel: nagrodzenie pomysłów młodych talentów oraz istniejących projektów na rzecz zrównoważonego 

rozwoju, integracji społecznej i estetyki, przybliżających ludziom i społecznościom lokalnym Europejski 

Zielony Ład, oraz pomoc w dalszym rozwoju i promowaniu tych inicjatyw. 

Tematyka: nagrody zostaną przyznane w 4 kategoriach tematycznych: 

1. Reconnecting with nature 

2. Regaining a sense of belonging 
3. Prioritising the places and people that need it the most 
4. Shaping a circular industrial ecosystem and supporting life-cycle thinking 

W każdej z kategorii są dwa równoległe nurty konkursowe: 

1. New European Bauhaus Awards (Nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu) - dla projektów, 

które zakończyły się w ciągu ostatnich dwóch lat (starsze projekty nie kwalifikują się), 

2. New European Bauhaus Rising Stars (Wschodzące Gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu) 

- dla pomysłów zgłoszonych przez młode talenty w wieku do 30 lat. 

Wnioskodawcy: obywatele UE, obywatele państw trzecich pod warunkiem, że ich koncepcje, pomysły 

i projekty są zlokalizowane w UE. 

Wnioski mogą również składać partnerzy (wnioski typu joint) i konsorcja, przy zachowaniu tych 

samych kryteriów, które odnoszą się do projektów unijnych. 

Młodzi ludzie, którzy w dniu 28 lutego 2022 r. nie ukończyli 30 lat, mogą startować zarówno w 

konkursie New European Bauhaus Awards, jak i New European Bauhaus Rising Stars. 

Dofinansowanie:  

1. New European Bauhaus Awards 

• zwycięzcy otrzymają 30 000 euro oraz pakiet promocyjny 

• zdobywcy drugiego miejsca otrzymają 20 000 euro oraz pakiet promocyjny 

2. New European Bauhaus Rising Stars 

• zwycięzcy otrzymają 15 000 euro oraz pakiet promocyjny 

• zdobywcy drugiego miejsca otrzymają 10 000 euro oraz pakiet promocyjny 

Pakiet promocyjny – np. promocja w mediach, produkcja krótkiego filmu dokumentalnego, porady 

jak „sprzedać” projekt). 

Termin składania wniosków: do 28 lutego 2022 r. 

Miejsce/sposób składania wniosków: przez stronę New European Bauhaus. Wcześniej należy założyć 

konto. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie New European Bauhaus Prizes 2022. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:  

dr Aneta Milczarczyk 

Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów  

https://prizes.new-european-bauhaus.eu/user/login
https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/2022-prizes_en


  
 

 

 

4 

 26.01.2022 
 
 
 

tel. 22 234 14 89, email: aneta.milczarczyk@pw.edu.pl 

_________________________________________________________________________________  

4. Nabór wniosków w ramach drugiej edycji międzynarodowego konkursu EIT HEI Initiative 

Cel: Wsparcie rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości w instytucjach szkolnictwa wyższego na 

poziomie instytucjonalnym. 

Tematyka:  

• wspieranie zaangażowania i zmian instytucjonalnych; 

• wzmacnianie partnerstw; 

• rozwój innowacji i przedsiębiorstw; 

• poprawa jakości edukacji w zakresie przedsiębiorczości; 

• tworzenie i upowszechnianie wiedzy. 

Wnioskodawcy: konsorcja koordynowane przez instytucje szkolnictwa wyższego. 

Dofinansowanie: do 1,2 mln euro. 

Termin składania wniosków: do 28 lutego 2022 r. 

Miejsce/sposób składania wniosków: wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za 

pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego na stronie EIT HEI Initiative. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie EIT HEI Initiative. 

1. Webinar nt. drugiego naboru w ramach HEI Initiative - nagranie (należy najpierw założyć 

konto na platformie) 

2. Szkolenie z zakresu HEInnovate – narzędzia niezbędnego do przygotowania wniosku 

• Nagranie 

• Prezentacja 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:  

Roch Grabowski 

Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów  

tel. 22 234 14 81, email: roch.grabowski@pw.edu.pl 

_________________________________________________________________________________  

5. Nowa edycja konkursu Horizon Impact Award 2022 

Cel: wyróżnienie i nagrodzenie autorów i ich projektów, których wyniki zostały wykorzystane do 

tworzenia wartości dla społeczeństwa. 

Tematyka: dowolna dyscyplina naukowa. 

Wnioskodawcy: podmioty prawne, osoby fizyczne lub zespoły, które zrealizowały projekt w ramach 

7PR i/lub Horyzontu 2020. 

Dofinansowanie: 6 nagród po 25 000 euro każda. Ponadto Komisja będzie promować zwycięzców, 

zapraszając ich do uczestnictwa w ważnych wydarzeniach. 

https://eit-hei.eu/
https://eit-hei.eu/
https://events.conversationstarter.net/e/heicall2
https://player.vimeo.com/video/662230551
https://heinnovate.eu/sites/default/files/2022-01/Introduction%20to%20HEInnovate_131221.pdf
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Termin składania wniosków: do 8 marca 2022 r. 

Miejsce/sposób składania wniosków: przez portal Funding & Tenders. Wnioskodawcy będą 

zobowiązani do przedstawienia listu poparcia od co najmniej jednego użytkownika lub społeczności 

użytkowników, w którym podkreślone zostanie znaczenie badań oraz to, w jaki sposób ich 

wykorzystanie przyniosło konkretne korzyści dla danej społeczności użytkowników. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie Komisji Europejskiej. 

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 

1. Terminy składania raportów PnH i PnH2 do MEiN 

Centrum Obsługi Projektów Politechniki Warszawskiej przypomina o terminach składania raportów 

rocznych do Ministerstwa Edukacji i Nauki w programach Premia na Horyzoncie i Premia na 

Horyzoncie 2.  

Termin składania raportów:  

Premia na Horyzoncie do: 31 marca 2022 r.  

Premia na Horyzoncie 2 do: 28 lutego 2022 r.  

W przypadku pytań prosimy o kontakt:  

Dział Projektów Międzynarodowych: 

dpm@pw.edu.pl  

Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

Data  Organizator  Temat  

2022-01-28  Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju  

Spotkanie informacyjne dotyczące II konkursu 

BRIK w ramach wspólnych przedsięwzięć NCBR 

- PKP PLK S.A.  

 
 

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

(repetition)  
 

2022-02-02  Sekretariat konkursu w Brukseli   Webinarium dotyczące składania wniosków 

międzynarodowych w 2. konkursie w ramach 

Komunikaty 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-impactprize
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/horizon-impact-award_en
https://www.gov.pl/web/ncbr/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ii-konkursu-brik-w-ramach-wspolnych-przedsiewziec-ncbr---pkp-plk-sa?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Przez%20badania%20i%20rozw%C3%B3j%20do%20zielonej%20zmiany&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.gov.pl/web/ncbr/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ii-konkursu-brik-w-ramach-wspolnych-przedsiewziec-ncbr---pkp-plk-sa?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Przez%20badania%20i%20rozw%C3%B3j%20do%20zielonej%20zmiany&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.gov.pl/web/ncbr/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ii-konkursu-brik-w-ramach-wspolnych-przedsiewziec-ncbr---pkp-plk-sa?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Przez%20badania%20i%20rozw%C3%B3j%20do%20zielonej%20zmiany&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://bsrprogramme.wufoo.com/forms/z1ivz4mu14tu0k6/
https://bsrprogramme.wufoo.com/forms/z1ivz4mu14tu0k6/
https://www.gov.pl/web/ncbr/webinarium-dotyczace-skladania-wnioskow-miedzynarodowych-w-2-konkursie-w-ramach-partnerstwa-innovative-smes-nastepcy-programu-eurostars-2?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=800%20mln%20z%C5%82%20na%20innowacje%20dotycz%C4%85ce%20gospodarowania%20wod%C4%85&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.gov.pl/web/ncbr/webinarium-dotyczace-skladania-wnioskow-miedzynarodowych-w-2-konkursie-w-ramach-partnerstwa-innovative-smes-nastepcy-programu-eurostars-2?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=800%20mln%20z%C5%82%20na%20innowacje%20dotycz%C4%85ce%20gospodarowania%20wod%C4%85&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
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partnerstwa Innovative SMEs (następcy 

programu Eurostars-2)  

2022-02-03  Komisja Europejska  Horizon Europe Info Days dedicated to Cluster 

5   

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.gov.pl/web/ncbr/webinarium-dotyczace-skladania-wnioskow-miedzynarodowych-w-2-konkursie-w-ramach-partnerstwa-innovative-smes-nastepcy-programu-eurostars-2?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=800%20mln%20z%C5%82%20na%20innowacje%20dotycz%C4%85ce%20gospodarowania%20wod%C4%85&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.gov.pl/web/ncbr/webinarium-dotyczace-skladania-wnioskow-miedzynarodowych-w-2-konkursie-w-ramach-partnerstwa-innovative-smes-nastepcy-programu-eurostars-2?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=800%20mln%20z%C5%82%20na%20innowacje%20dotycz%C4%85ce%20gospodarowania%20wod%C4%85&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
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://ec.europa.eu/info/news/save-date-horizon-europe-info-days-dedicated-cluster-5-take-place-3-february-2022-2022-jan-10_en
https://bsrprogramme.wufoo.com/forms/z1k56kyz0mgprom/
https://bsrprogramme.wufoo.com/forms/z18k7ce606evs40/
https://bsrprogramme.wufoo.com/forms/z18k7ce606evs40/

