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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 

Konkursy 

1. Ogłoszenie konkursu JPI UE – China 2022 

Komunikaty 

1. Harmonogram konkursów na rok 2022 (stan na 8.03.2022) 

2. EURAXESS – granty i stypendia – marzec 2022 r. 

3. Komunikat w sprawie konkursu ogłoszonego przez MEiN pt. „Doskonała Nauka" 

4. Webinarium „Innowacje na miarę grantów ERC” 

5. Informacja na temat składania raportów rocznych za 2021 r. do Narodowego Centrum Nauki 

6. Szkolenie „Jak aplikować o ERC Advanced Grant?” 

Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

1. Ogłoszenie konkursu JPI UE – China 2022 

Cel: Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze ERA-Net Cofund Urban Accessibility and 

Connectivity Sino-European Joint Call for Proposals (EN-UAC Sino-European Call) dotyczące obszarów 

tematycznych związanych z rozwojem miast i obszarów zurbanizowanych. 

Tematyka: dwa obszary tematyczne: 

• Sustainable Urban Logistics in the Age of Digitisation; 

• Strengthening Climate-neutral Mobility 

Wnioskodawcy: konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 2 zespołów badawczych 

pochodzących z co najmniej dwóch europejskich krajów biorących udział w konkursie oraz co najmniej 

dwóch (a maksymalnie trzech) zespołów badawczych pochodzących z Chin. 

Kraje uczestniczące w konkursie: Belgia, Chiny, Dania, Francja, Holandia, Polska, Rumunia, Słowenia, 

Szwecja. 

Dofinansowanie: środki przeznaczone przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły wynoszą 

500 tys. euro. 

Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy.  

Termin składania wniosków: do 12 kwietnia 2022 r., godz. 14:00 (pre-proposals), do 13 września 

2022 r., godz. 14:00, 14 września 2022 r. 16:00 CST (Chiny) (full proposals). Termin składania 

wniosków krajowych do NCN w systemie ZSUN/OSF - 20 września 2022 r. 
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Miejsce/sposób składania wniosków:  

1. Etap pierwszy: 

• poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z 

partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego wstępnego tzw. pre-proposal w języku 

angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków UDiManager 

prowadzonym przez rumuńską agencję finansującą UEFISCDI. 

UWAGA: na etapie składania wniosków skróconych na poziomie międzynarodowym, polscy 

wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów. 

2. Etap drugi: 

• poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z 

partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego pełnego tzw. full proposal w języku 

angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków UDiManager 

prowadzonym przez rumuńską agencję finansującą UEFISCDI oraz w systemie agencji 

chińskiej NSFC (ISISN system). 

• poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego 

dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za 

pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania 

wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie NCN i stronie sieci JPI UE. 

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 

1. Harmonogram konkursów na rok 2022 (stan na 8.03.2022) 

W witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono aktualny harmonogram 

konkursów na 2022 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 

Komunikaty 

https://www.cop.pw.edu.pl/www.uefiscdi-direct.ro
https://www.cop.pw.edu.pl/www.uefiscdi-direct.ro
https://www.cop.pw.edu.pl/www.uefiscdi-direct.ro
https://www.cop.pw.edu.pl/www.uefiscdi-direct.ro
https://osf.opi.org.pl/app/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/jpi-ue-china-2022
https://jpi-urbaneurope.eu/calls/era-net-cofund-urban-accessibility-and-connectivity-sino-european-call/
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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. 

______________________________________________________________________________ 

2. EURAXESS – granty i stypendia – marzec 2022 r. 

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

etapie kariery naukowej (marzec 2022 r.).  

Szczegółowe informacje: dostępne są na portalu EURAXESS. 

______________________________________________________________________________ 

3. Komunikat w sprawie konkursu ogłoszonego przez MEiN pt. „Doskonała Nauka" 
Uprzejmie informujemy, że w nawiązaniu do Komunikatu z dnia 23 lutego w sprawie deklaracji 

składania wniosków w ramach konkursu ogłoszonego przez MEiN pt. „Doskonała Nauka" do Centrum 

Obsługi Projektów zgłoszono już 5 wniosków, w związku z czym nabór został zamknięty.  

W przypadku zgłoszenia wniosku po dniu dzisiejszym będzie on wpisany na listę rezerwową. Taki 

wniosek będzie procedowany po ewentualnej rezygnacji wniosku złożonego zgodnie z komunikatem 

z dnia 23 lutego br. 

__________________________________________________________________________________ 

4. Webinarium „Innowacje na miarę grantów ERC” 

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w webinarium „Innowacje na miarę grantów ERC”, 

organizowanym przez Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Południowo-Wschodnia przy Centrum 

Transferu Technologii Politechnika Krakowska (HPK CTT PK). 

W spotkaniu weźmie udział prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk, wiceprzewodniczący Europejskiej Rady 

ds. Badań Naukowych (European Research Council), oraz laureaci grantów ERC, którzy podzielą się 

doświadczeniem w zakresie przygotowania wniosku.  

Spotkanie odbędzie się na platformie ClickMeeting 11 marca 2022 r., godz.  10:00 - 13:00. 

Na webinarium należy się zarejestrować. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie HPK Polska Południowo-Wschodnia. 

______________________________________________________________________________ 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
https://hpkpdwsch.clickmeeting.com/innowacje-na-miare-grantow-erc/register
https://www.transfer.edu.pl/pl/aktualnosci-hpk,157,innowacje-na-miare-grantow-erc,1843.chtm
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5. Informacja na temat składania raportów rocznych za 2021 r. do Narodowego Centrum Nauki 

W związku z terminem składania raportów rocznych do Narodowego Centrum Nauki do dnia 31 marca 

2022 r. zwracamy się z uprzejmą prośbą o dostarczanie raportów do COP najpóźniej do dnia 17 marca 

2022 r. 

Do COP należy dostarczyć dwa egzemplarze raportu wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF 

podpisane odręcznie przez Dziekana Wydziału i Pełnomocnika Kwestora oraz Kierownika projektu. 

Jeśli raport dotyczy projektu od 25. edycji konkursowej (od OPUS 13, PRELUDIUM 13), do COP należy 

dostarczyć jeden egzemplarz raportu wygenerowany z systemu ZSUN/OSF podpisany odręcznie przez 

Dziekana Wydziału i Pełnomocnika Kwestora oraz PDF raportu podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w standardzie PAdES przez Kierownika projektu. Plik należy przesłać na adres: 

Weronika.Figurska@pw.edu.pl 

Ze względu na dużą liczbę dokumentów podpisywanych elektronicznie przez Prorektora, dostarczenie 

do COP dokumentów we wskazanym terminie pozwoli na uzyskanie niezbędnych podpisów Kwestor i 

Prorektora na wersji papierowej raportów oraz opatrzenie przez Prorektora podpisem elektronicznym 

plików PDF, a także przesłanie dokumentów do NCN na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP w 

Dziale Projektów Krajowych COP. 

UWAGA: Zgodnie z informację zawartą na stronie NCN, formularze raportów rocznych i końcowych 

dla projektów realizowanych w ramach konkursów OPUS 17, PRELUDIUM 17, MAESTRO 11, SONATA 

BIS 9, OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, SONATINA 4, OPUS 19, PRELUDIUM 19, MAESTRO 12, 

SONATA BIS 10, ETIUDA 8, UWERTURA 4 zostaną udostępnione 14 lutego 2022 r. 

Raporty roczne z realizacji projektów badawczych w ww. konkursach należy złożyć w NCN do dnia 31 

marca 2022 r. 

Raporty końcowe z realizacji ww. projektu należy złożyć w terminie 60 dni od dnia udostępnienia 

formularza. Ewentualne środki niewykorzystane w trakcie realizacji projektów badawczych powinny 

zostać zwrócone do Centrum w terminie wynikającym z umowy (do 60 dni od dnia zakończenia 

realizacji projektu). 

UWAGA: Uprzejmie prosimy Kierowników projektów posiadających podpisy elektroniczne 

o sprawdzenie ważności certyfikatów swoich podpisów, a w przypadku upływu terminu ważności 

o skontaktowanie się z Centrum Informatyzacji w celu ich odnowienia. 

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 
__________________________________________________________________________________  

6. Szkolenie „Jak aplikować o ERC Advanced Grant?” 
Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu online „Jak aplikować o ERC Advanced Grant?”, 

organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK). 

mailto:Weronika.Figurska@pw.edu.pl
https://www.ci.pw.edu.pl/Uslugi/Podpis-elektroniczny
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Podczas szkolenia zostaną omówione kwestie dotyczące celu konkursu, zasad odnoszących się do 

aplikowania, kryteriów ceny i struktury wniosku. 

Szkolenie odbędzie się 16 marca 2022 r., godz.  10:00 - 13:15. 

Na szkolenie należy się zarejestrować. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie KPK. 

Szkolenia 

1. Wydarzenia zewnętrzne 

Data  Organizator  Temat  

2022-03-10  Wspólny Sekretariat i Instytucja 

Zarządzająca Programem Interreg 

Region Morza Bałtyckiego 2021-2027  

Webinar finansowy - Interreg Region Morza 

Bałtyckiego 2021-2027  

2022-03-11  Główny Punkt Informacyjny Funduszy 

Europejskich we Wrocławiu  

Perspektywa finansowania unijnego 2021-2027 

– przegląd najważniejszych informacji  

2022-03-14  Biuro NCBR w Brukseli/BSP   'Brussels Talks': 5G is smart but 6G is smarter  

2022-03-14  Główny Punkt Informacyjny Funduszy 

Europejskich w Warszawie  

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027  

2022-03-15  Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej (Krajowy Punkt 

Kontaktowy Interreg 

Europa),  Wspólny Sekretariat 

Interreg Europa (Lille, Francja)  

Krajowy Dzień Informacyjny na temat 

pierwszego naboru wniosków Interreg Europa  

2022-03-16  Krajowy Punkt Kontaktowy - NCBR  Jak aplikować o ERC Advanced Grant? – 

szkolenie  

2022-03-22  Narodowe Centrum Nauki  Warsztaty z obsługi administracyjnej 

projektów (Uwaga! Rejestracja do 10 marca 

2022 r.)  

2022-03-25  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  Problemy w projektach III osi POWER i ich 

wpływ na końcowe rozliczenie i osiągnięcie 

wskaźników projektu w kontekście zamykania 

perspektywy finansowej 2014-2020 (Uwaga! 

Rejestracja do 15 marca 2022 r.)  
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https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/jak-aplikowac-o-erc-advanced-grant-szkolenie
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/jak-aplikowac-o-erc-advanced-grant-szkolenie
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/aktualnosci/webinar-finansowy-10032022-r-interreg-region-morza-baltyckiego-2021-2027/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/aktualnosci/webinar-finansowy-10032022-r-interreg-region-morza-baltyckiego-2021-2027/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/webinarium-perspektywa-finansowania-unijnego-2021-2027-przeglad-najwazniejszych-informacji-11032022-r/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/webinarium-perspektywa-finansowania-unijnego-2021-2027-przeglad-najwazniejszych-informacji-11032022-r/
https://ncbr.clickmeeting.com/smart-network-and-services-6g/register?_ga=2.156623869.758499014.1646308657-2141256738.1641306514&utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Solidarno%C5%9B%C4%87%20poprzez%20badania%20i%20rozw%C3%B3j&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/webinar-pt-fundusze-europejskie-na-lata-2021-2027-3/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/aktualnosci/rejestracja-na-krajowy-dzien-informacyjny-na-temat-pierwszego-naboru-wnioskow-interreg-europa-15-marca-2022/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/aktualnosci/rejestracja-na-krajowy-dzien-informacyjny-na-temat-pierwszego-naboru-wnioskow-interreg-europa-15-marca-2022/
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/jak-aplikowac-o-erc-advanced-grant-szkolenie?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Solidarno%C5%9B%C4%87%20poprzez%20badania%20i%20rozw%C3%B3j&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/jak-aplikowac-o-erc-advanced-grant-szkolenie?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Solidarno%C5%9B%C4%87%20poprzez%20badania%20i%20rozw%C3%B3j&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-02-24-rejestracja-warsztaty-administracyjne
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-02-24-rejestracja-warsztaty-administracyjne
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-02-24-rejestracja-warsztaty-administracyjne
https://www.gov.pl/web/ncbr/szkolenie-problemy-w-projektach-iii-osi-power-i-ich-wplyw-na-koncowe-rozliczenie-i-osiagniecie-wskaznikow-projektu-w-kontekscie-zamykania-perspektywy-finansowej-2014-2020-trzeci-dodatkowy-termin?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Solidarno%C5%9B%C4%87%20poprzez%20badania%20i%20rozw%C3%B3j&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.gov.pl/web/ncbr/szkolenie-problemy-w-projektach-iii-osi-power-i-ich-wplyw-na-koncowe-rozliczenie-i-osiagniecie-wskaznikow-projektu-w-kontekscie-zamykania-perspektywy-finansowej-2014-2020-trzeci-dodatkowy-termin?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Solidarno%C5%9B%C4%87%20poprzez%20badania%20i%20rozw%C3%B3j&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.gov.pl/web/ncbr/szkolenie-problemy-w-projektach-iii-osi-power-i-ich-wplyw-na-koncowe-rozliczenie-i-osiagniecie-wskaznikow-projektu-w-kontekscie-zamykania-perspektywy-finansowej-2014-2020-trzeci-dodatkowy-termin?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Solidarno%C5%9B%C4%87%20poprzez%20badania%20i%20rozw%C3%B3j&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.gov.pl/web/ncbr/szkolenie-problemy-w-projektach-iii-osi-power-i-ich-wplyw-na-koncowe-rozliczenie-i-osiagniecie-wskaznikow-projektu-w-kontekscie-zamykania-perspektywy-finansowej-2014-2020-trzeci-dodatkowy-termin?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Solidarno%C5%9B%C4%87%20poprzez%20badania%20i%20rozw%C3%B3j&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.gov.pl/web/ncbr/szkolenie-problemy-w-projektach-iii-osi-power-i-ich-wplyw-na-koncowe-rozliczenie-i-osiagniecie-wskaznikow-projektu-w-kontekscie-zamykania-perspektywy-finansowej-2014-2020-trzeci-dodatkowy-termin?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Solidarno%C5%9B%C4%87%20poprzez%20badania%20i%20rozw%C3%B3j&utm_campaign=Newsletter%20NCBR

