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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 

Konkursy 

1. Ogłoszenie przez NCN Programu dla naukowców z Ukrainy na kontynuowanie badań w Polsce 
2. Nabór wniosków w konkursie w ramach sieci M-ERA.NET 3 

3. Otwarcie naboru wniosków w pierwszym konkursie Clean Aviation (następca Clean Sky 2) 

w ramach programu Horyzont Europa 

Komunikaty 

1. Szkolenie „Krok po kroku wniosku projektowego w Horyzoncie Europa – część 

administracyjna A” 

2. Szkolenie „Krok po kroku wniosku projektowego w Horyzoncie Europa – część  

merytoryczna B” 

3. Horyzont Europa - Dzień informacyjny dot. Widening participation and strengthening the 

European Research Area (ERA) 

4. Konkursy programu Horyzont Europa dotyczące budownictwa 

Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

1. Ogłoszenie przez NCN Programu dla naukowców z Ukrainy na kontynuowanie badań 

w Polsce 
Cel: Wsparcie naukowców z Ukrainy poprzez stworzenie im możliwości zatrudnienia w polskich 

instytucjach naukowych i kontynuowania prowadzonych przez nich badań. 

Tematyka: Zakres tematyczny wniosków nie jest zdefiniowany. Program ma na celu stworzenie 

naukowcom z Ukrainy możliwości zatrudnienia w polskich instytucjach naukowych. Zakres 

obowiązków w ramach planowanego zatrudnienia powinien być powiązany z realizacją badań 

naukowych (badania podstawowe i aplikacyjne). 

Wnioskodawcy: Naukowiec przystępujący do programu musi spełniać łącznie następujące 

wymagania: 

• posiada co najmniej stopień doktora lub uprawnienia równorzędne (w ukraińskim systemie 

Candidate of Science); 

• przed wybuchem wojny pracował w jednostce naukowej w Ukrainie; 

• w wyniku wojny opuścił Ukrainę 24 lutego (lub później) albo zamierza opuścić Ukrainę. 

Dofinansowanie: do 130 tys. zł. 

Konkursy 
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Okres trwania projektu: 12 m-cy.  

Termin składania wniosków: nabór w trybie ciągłym. 

Miejsce/sposób składania wniosków: wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej 

za pośrednictwem ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej NCN: /ncn/SkrytkaESP.  

1 egzemplarz wniosku wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów Krajowych. 

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 w ramach sieci M-ERA.NET 3 

Cel: Realizacja międzynarodowych projektów badawczych dotyczących nauki o materiałach i inżynierii 

materiałowej. 

Tematyka: obejmuje następujące obszary badawcze: 

• Materials for energy; 

• Innovative surfaces, coatings and interfaces; 

• High performance composites; 

• Functional materials; 

• New strategies for advanced material-based technologies in health applications; 

• Materials for electronics 

UWAGA: do sieci M-ERA.NET należy zarówno Narodowe Centrum Nauki, jak i Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju (NCBR). 

Wnioskodawcy: konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych 

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

musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. 

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Brazylia (tbd), Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, 

Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Izrael, Kanada, Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, 

Niemcy, Polska, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Tajwan, Turcja, Węgry. 

Dofinansowanie: Rada NCN ustaliła wysokość środków finansowych w kwocie 1 mln euro 

z przeznaczeniem na projekty badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe. 

Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy.  

Termin składania wniosków: do 15 czerwca 2022 r., godz. 12:00 (pre-proposals), do 17 listopada 2022 

r., godz. 12:00 (full proposals). Termin składania wniosków krajowych do NCN w systemie ZSUN/OSF 

- 24 listopada 2022 r. 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/program-dla-naukowcow-z-ukrainy
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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 M-ERA.NET Submission System; 

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 M-ERA.NET Submission 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 oraz na stronie sieci M-ERA.NET. 

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. Otwarcie naboru wniosków w pierwszym konkursie Clean Aviation (następca Clean Sky 2) 

w ramach programu Horyzont Europa 

Cel: Stworzenie systemu lotnictwa neutralnego dla klimatu oraz ustanowienie nowych światowych 

standardów bezpiecznego, niezawodnego, taniego i czystego transportu lotniczego. 

Tematyka: obejmuje 3 zasadnicze obszary badawcze: 

• Hybrid electric regional aircraft, 
• Ultra-efficient short and short-medium range aircraft, 
• Disruptive technologies to enable hydrogen-powered aircraft. 

Wnioskodawcy: Konsorcja złożone z przynajmniej 3 podmiotów pochodzących z co najmniej 3 różnych 

krajów. 

Okres trwania projektu: 36-48 m-cy.  

Termin składania wniosków: do 23 czerwca 2022 r. 

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

za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Funding & Tenders. 

https://m-era.net/submission/submission
https://m-era.net/submission/submission
https://osf.opi.org.pl/app/
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-mera/ogloszenie2022
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2022
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=clean%20aviation;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie Clean Aviation oraz w informatorze. 

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 

_____________________________________________________________________________ 

1. Szkolenie „Krok po kroku wniosku projektowego w Horyzoncie Europa – część 

administracyjna A” 

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu online „Krok po kroku wniosku projektowego 

w Horyzoncie Europa – część administracyjna A”, organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy 

(KPK). 

Podczas szkolenia zostanie omówiona część administracyjna wniosku – Application forms (Part A), 

dokumentacja konkursowa oraz zostaną zaprezentowane możliwości w programie Horyzont Europa 

dla jednostek naukowych i przemysłowych. 

Szkolenie odbędzie się 27 kwietnia 2022 r., godz. 10.00-13.30. 

Na wydarzenie należy się zarejestrować. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie KPK. 

__________________________________________________________________________________  

2. Szkolenie „Krok po kroku wniosku projektowego w Horyzoncie Europa – część 

merytoryczna B” 

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu online „ABC przygotowania wniosku projektowego 

w Horyzoncie Europa – Część merytoryczna B”, organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy 

(KPK). 

Podczas szkolenia zostanie omówiona część merytoryczna wniosku: Project proposal – Technical 

description (Part B) dla projektów badawczo-innowacyjnych, innowacyjnych oraz wspierających. 

Szkolenie odbędzie się 29 kwietnia 2022 r., godz. 10.00-14.30. 

Na wydarzenie należy się zarejestrować. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie KPK. 

__________________________________________________________________________________  

3. Horyzont Europa - Dzień informacyjny dot. Widening participation and strengthening the 

European Research Area (ERA) 

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w dniu informacyjnym dotyczącym programu "Horyzont 
Europa" w zakresie poszerzania uczestnictwa i wzmacniania Europejskiej Przestrzeni Badawczej - 

Komunikaty 

https://www.clean-aviation.eu/clean-aviation/participation/calls-for-proposals
https://clean-aviation.eu/sites/default/files/2022-03/CAJU-GB-2022-03-16%20Annex-Call-1-topics-descriptions_published.pdf
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/krok-po-kroku-wniosku-projektowego-w-horyzoncie-europa-czesc-administracyjna-a-4
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/krok-po-kroku-wniosku-projektowego-w-horyzoncie-europa-czesc-administracyjna-a-4
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/krok-po-kroku-wniosku-projektowego-w-horyzoncie-europa-czesc-merytoryczna-b-4
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/krok-po-kroku-wniosku-projektowego-w-horyzoncie-europa-czesc-merytoryczna-b-4
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Widening participation and strengthening the European Research Area, organizowanym przez 
Komisję Europejską. 

Podczas spotkania zostanie przedstawiony krótki przegląd polityki dotyczącej Europejskiej Przestrzeni 
Badawczej oraz zostaną omówione zagadnienia związane z Hop On Facility (możliwość przyłączenia 
się do już wybranych działań przez podmioty mające siedzibę w państwach członkowskich o niskich 
wynikach w zakresie badań i innowacji) oraz ERA Talents (dot. przyciągnięcia utalentowanych 
naukowców o różnej wiedzy specjalistycznej do podmiotów w krajach osiągających słabe wyniki 
w dziedzinie badań i innowacji). 

Dzień informacyjny odbędzie się online 27 kwietnia 2022 r., godz. 10:00-12:00. Na spotkanie nie jest 
wymagana rejestracja, sesje będą dostępne na  stronie wydarzenia. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie Komisji Europejskiej. 

__________________________________________________________________________________  

4. Konkursy programu Horyzont Europa dotyczące budownictwa 

W ramach klastra 5 „Klimat, energia i transport” Horyzontu Europa otwarte zostaną kolejne konkursy 

dotyczące budownictwa. 

Łączny budżet konkursów wynosi 148 mln euro. Tematy obejmujące projekty badawczo-innowacyjne 

(RIA) i innowacyjne (IA), dotyczą efektywności energetycznej, procesów przemysłowych, 

inteligentnych rozwiązań w budownictwie oraz renowacji budynków. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie KE oraz COP PW. 

Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

Data  Organizator  Temat  

2022-04-21  Biuro NCBR w Brukseli   Brussels Talks: Is the EU prepared for another 

health crisis?  

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  

2022-04-28  ERA-NET ICT-AGRI-FOOD  ICT-AGRI-FOOD. Warsztaty szkoleniowe dla 

młodych naukowców - sesja wprowadzająca  

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

2022-05-24-

2022-05-26  

Sieć CHIST-ERA (European 

Coordinated Research on Long-

term Challenges in Information 

CHIST-ERA Conference 2022  

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/widening-participation-and-strengthening-european-research-area_en
https://ec.europa.eu/info/news/save-date-info-day-horizon-europes-widera-programme-takes-place-27-april-2022_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43120821;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.cop.pw.edu.pl/Projekty-miedzynarodowe/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/Horyzont-Europa-linki-do-konkursow
https://www.gov.pl/web/ncbr/brussels-talks-is-the-eu-prepared-for-another-health-crisis?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=W%20jakie%20kompetencje%20przysz%C5%82o%C5%9Bci%20warto%20dzi%C5%9B%20inwestowa%C4%87%3F&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.gov.pl/web/ncbr/brussels-talks-is-the-eu-prepared-for-another-health-crisis?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=W%20jakie%20kompetencje%20przysz%C5%82o%C5%9Bci%20warto%20dzi%C5%9B%20inwestowa%C4%87%3F&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.gov.pl/web/ncbr/warsztaty-szkoleniowe-dla-mlodych-naukowcow-sesja-wprowadzajaca?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=W%20jakie%20kompetencje%20przysz%C5%82o%C5%9Bci%20warto%20dzi%C5%9B%20inwestowa%C4%87%3F&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.gov.pl/web/ncbr/warsztaty-szkoleniowe-dla-mlodych-naukowcow-sesja-wprowadzajaca?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=W%20jakie%20kompetencje%20przysz%C5%82o%C5%9Bci%20warto%20dzi%C5%9B%20inwestowa%C4%87%3F&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-03-29-dni-ncn
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-04-06-konferencja-chist-era
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and Communication Sciences & 

Technologies)  

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.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

