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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 

Konkursy 

1. Ogłoszenie konkursu OPUS 23 

2. Nabór wniosków w konkursie PRELUDIUM 21 

3. Ogłoszenie naboru wniosków w konkursie POLONEZ BIS 2 

Komunikaty 

1. Harmonogram konkursów na rok 2022 (stan na 5.04.2022) 

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

3. Nabór na ekspertów oceniających projekty Interreg Europa Środkowa 

Szkolenia 

1. Spotkanie informacyjne COP PW dotyczące możliwości pozyskania środków na realizację 

projektów współpracy międzyregionalnej Interreg Europa 2021-2027 

2. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

1. Ogłoszenie konkursu OPUS 23 

Cel: realizacja projektów badawczych: 

• z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń 

badawczych; 

• we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, 

• bez udziału partnerów zagranicznych. 

UWAGA: w konkursie OPUS 23 nie ma możliwości ubiegania się o finansowanie w procedurze LAP, 

czyli we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, którzy ubiegają się o środki 

finansowe na ten cel w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu 

o procedurę agencji wiodącej. 

Tematyka: badania podstawowe z dowolnej dyscypliny naukowej określonej w panelach NCN. 

Wnioskodawcy: każdy z podmiotów określonych w ustawie o Narodowym Centrum Nauki, czyli: 

uczelnia; federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; instytut naukowy PAN; instytut 

badawczy; międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działające 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Centrum Łukasiewicz; instytuty działające w ramach Sieci 

Badawczej Łukasiewicz; Polska Akademia Umiejętności; inne podmioty prowadzące głównie 

działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; 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 
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posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba fizyczna; 

przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone powyżej. 

Dofinansowanie: maksymalna wysokość finansowania nie jest określona tzn. można wnioskować 

o dowolną, uzasadnioną kwotę. 

Okres trwania projektu: 12, 24, 36 lub 48 m-cy.  

Termin składania wniosków: do 15 czerwca 2022 r.  

Miejsce/sposób składania wniosków: w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. 

Jeden egzemplarz wniosku należy złożyć w Dziale Projektów Krajowych COP w nieprzekraczalnym 

terminie do 7 czerwca 2022 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. Nabór wniosków w konkursie PRELUDIUM 21 

Cel: realizacja projektów badawczych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające 

stopnia naukowego doktora. 

Tematyka: badania podstawowe z dowolnej dyscypliny naukowej określonej w panelach NCN. 

Wnioskodawcy: każdy z podmiotów określonych w ustawie o Narodowym Centrum Nauki, czyli: 

uczelnia; federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; instytut naukowy PAN; instytut 

badawczy; międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działające 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Centrum Łukasiewicz; instytuty działające w ramach Sieci 

Badawczej Łukasiewicz; Polska Akademia Umiejętności; inne podmioty prowadzące głównie 

działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; 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: dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy finansowanie nie 

przekracza 70 tys.; dla 24 miesięcy - 140 tys. zł; dla 36 miesięcy – 210 tys. zł. 

Okres trwania projektu: 12, 24 albo 36 m-cy.  

Termin składania wniosków: do 15 czerwca 2022 r.  

Miejsce/sposób składania wniosków: w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. 

Jeden egzemplarz wniosku należy złożyć w Dziale Projektów Krajowych COP w nieprzekraczalnym 

terminie do 7 czerwca 2022 r. 

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus23
https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
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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 

_________________________________________________________________________________  

3. Ogłoszenie naboru wniosków w konkursie POLONEZ BIS 2 

Cel: Realizacja projektów badawczych przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy.  

Celem konkursu jest 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: Kierownikiem projektu badawczego POLONEZ BIS 2 może być 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 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 marca 2019 r. a 14 marca 2022 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. 

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 marca lub 1 kwietnia 2023 r. 

Termin składania wniosków: do 15 czerwca 2022 r.   

Miejsce/sposób składania wniosków: w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. 

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 

 

 

 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium21
https://osf.opi.org.pl/app/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez-bis2
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1. Harmonogram konkursów na rok 2022 (stan na 5.04.2022) 

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 

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 osoby, które korzystają z adresu mailowego w domenie @pw.edu.pl. 

Przy logowaniu należy wpisać: login - adres mailowy @pw.edu.pl i hasło -  takie jak do komputera 

służbowego lub poczty. 

 

O wszystkich aktualizacjach witryny będziemy informować Państwa na bieżąco. 

__________________________________________________________________________________ 

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

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

etapie kariery naukowej (kwiecień 2022 r.).  

Szczegółowe informacje: dostępne są na portalu EURAXESS. 

______________________________________________________________________________ 

3. Nabór na ekspertów oceniających projekty Interreg Europa Środkowa 

Przedłużono rekrutację na ekspertów oceniających projekty, w ramach Programu Interreg 

Europa, w zakresie:   

• merytorycznym,   

• pomocy publicznej, 

• zdolności finansowej prywatnych wnioskodawców wiodących.  

 

Komunikaty 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
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Nabór jest ciągły i trwa do 2025 r., ale do 13 maja 2022 r. powinni zgłaszać się kandydaci do oceny 

projektów złożonych w pierwszym naborze. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie EWT. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:  

Małgorzata Szymańska  

Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów  

tel. 22 234 64 50, email: malgorzata.szymanska@pw.edu.pl 

Szkolenia 

1. Spotkanie informacyjne COP PW dotyczące możliwości pozyskania środków na realizację 

projektów współpracy międzyregionalnej Interreg Europa 2021-2027 
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym 
możliwości pozyskania środków na realizację projektów współpracy międzyregionalnej Interreg 
Europa 2021-2027.  

Spotkanie odbędzie się w formie online w dniu 12 kwietnia 2022 r., dzień po inauguracji pierwszego 
naboru wniosków projektowych w Programie, która zaplanowana jest podczas wydarzenia Europe, 
let's cooperate! 2022.  

W trakcie spotkania dowiedzą się Państwo, jak można pozyskać środki z funduszy UE na projekty 
międzynarodowe, mając na uwadze, że umiędzynarodowienie jest jednym z priorytetów Politechniki 
Warszawskiej oraz ma niezwykle korzystny wpływ na ocenę dyscyplin w ramach procesu ewaluacji. 

Dodatkowym argumentem wzięcia udziału w naborze jest uproszczona procedura kwalifikowania 
budżetu projektu, w tym możliwość wypłaty wynagrodzeń. 

Realizacja projektów międzynarodowych współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE może być 
doskonałym etapem zbierania doświadczeń przed aplikowaniem o środki w ramach innych 
programów europejskich np. Horyzontu Europa. 

Zapraszamy! 

Prowadzący szkolenie: pracownicy Centrum Obsługi Projektów. 

Termin: 12 kwietnia 2022 r., godz. 14:00-15:30. 

Miejsce: online (platforma MS Teams). 

Zgłoszenie: formularz rejestracyjny.  

__________________________________________________________________________________ 

https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/nabor-na-ekspertow-oceniajacych-projekty-interreg-europa-srodkowa-trwa-nadal/
https://www.cop.pw.edu.pl/content/view/full/3551
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2. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

Data  Organizator  Temat  

2022-04-07  Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju  

Spotkanie informacyjne dotyczące VIII 

konkursu GOSPOSTRATEG (na projekty 

zamawiane)  

2022-04-07  Biuro NCBR w Brukseli/BSP   Why to become an expert for Horizon Europe?  

2022-04-08  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  

2022-04-12  Krajowy Punkt Kontaktowy   Pierwszy nabór wniosków w programie 

Interreg Europa - krajowe spotkanie dla 

wnioskodawców  

2022-04-13  Krajowy Punkt Kontaktowy ds. 

Horyzontu Europa - NCBR  

Propozycje założeń nowego systemu 

wynagrodzeń (PAKT) z akceptacją Komisji 

Europejskiej - webinarium  

2022-04-28  Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju  

Spotkanie informacyjne dotyczące II konkursu 

Nowe technologie w zakresie energii  

2022-04-28  Ecorys  Expression of Interest for Gender Equality 

Plans (GEPs) training - Poland  

2022-05-11  Narodowe Centrum Nauki  8. edycja Dni NCN (Białystok)  

2022-05-30-

2022-06-03  

The French Alternative Energies 

and Atomic Energy Commission 

(CEA) and European 

Commission   

X edycja konferencji FISA 2022 & 

EURADWASTE'22 w obszarze EURATOM  
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https://www.gov.pl/web/ncbr/spotkanie-informacyjne-dotyczace-viii-konkursu-gospostrateg-na-projekty-zamawiane?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Wirtualni%20Eksperci%20ruszaj%C4%85%20do%20pracy&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.gov.pl/web/ncbr/spotkanie-informacyjne-dotyczace-viii-konkursu-gospostrateg-na-projekty-zamawiane?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Wirtualni%20Eksperci%20ruszaj%C4%85%20do%20pracy&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.gov.pl/web/ncbr/spotkanie-informacyjne-dotyczace-viii-konkursu-gospostrateg-na-projekty-zamawiane?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Wirtualni%20Eksperci%20ruszaj%C4%85%20do%20pracy&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://lino.lmt.lt/en/renginiai/evaluate-why-to-become-an-expert-for-horizon-europe/?fbclid=IwAR1XHw7Zy7MBHcqA0AmzLTLNJEQqgH1EBowo6Ut3_dByCsxe2EsSafYakjQ
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-dodatkowy-termin?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Nowi%20liderzy%20bada%C5%84%20i%20rozwoju&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-dodatkowy-termin?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Nowi%20liderzy%20bada%C5%84%20i%20rozwoju&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-dodatkowy-termin?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Nowi%20liderzy%20bada%C5%84%20i%20rozwoju&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-dodatkowy-termin?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Nowi%20liderzy%20bada%C5%84%20i%20rozwoju&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/pierwszy-nabor-wnioskow-w-programie-interreg-europa-krajowe-spotkanie-dla-wnioskodawcow/
https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/pierwszy-nabor-wnioskow-w-programie-interreg-europa-krajowe-spotkanie-dla-wnioskodawcow/
https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/pierwszy-nabor-wnioskow-w-programie-interreg-europa-krajowe-spotkanie-dla-wnioskodawcow/
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/webinarium-propozycje-zalozen-nowego-systemu-wynagrodzen-pakt-z-akceptacja-komisji-europejskiej?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Nowi%20liderzy%20bada%C5%84%20i%20rozwoju&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/webinarium-propozycje-zalozen-nowego-systemu-wynagrodzen-pakt-z-akceptacja-komisji-europejskiej?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Nowi%20liderzy%20bada%C5%84%20i%20rozwoju&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/webinarium-propozycje-zalozen-nowego-systemu-wynagrodzen-pakt-z-akceptacja-komisji-europejskiej?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Nowi%20liderzy%20bada%C5%84%20i%20rozwoju&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.gov.pl/web/ncbr/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ii-konkursu-nowe-technologie-w-zakresie-energii?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Wirtualni%20Eksperci%20ruszaj%C4%85%20do%20pracy&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.gov.pl/web/ncbr/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ii-konkursu-nowe-technologie-w-zakresie-energii?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Wirtualni%20Eksperci%20ruszaj%C4%85%20do%20pracy&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EOI_GenderEqualityPlansTraining_Poland?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Wiosna%20rozkwit%C5%82a%20konkursami&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EOI_GenderEqualityPlansTraining_Poland?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Wiosna%20rozkwit%C5%82a%20konkursami&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-03-29-dni-ncn
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/10-edycja-konferencji-fisa-2022-euradwaste22-w-obszarze-euratom?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=UE%20zawiesza%20finansowanie%20bada%C5%84%20z%20udzia%C5%82em%20organizacji%20z%20Rosji&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/10-edycja-konferencji-fisa-2022-euradwaste22-w-obszarze-euratom?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=UE%20zawiesza%20finansowanie%20bada%C5%84%20z%20udzia%C5%82em%20organizacji%20z%20Rosji&utm_campaign=Newsletter%20NCBR

