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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 

Konkursy 

1. NCBR ogłosił nabór w ramach XIII konkursu LIDER 

2. Nabór wniosków NCBR na projekty we współpracy polsko-tajwańskiej 
3. Otwarcie naboru w konkursie NATO Science for Peace and Security - Multi-Year Projects (MYPs) 

Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

1. NCBR ogłosił nabór w ramach XIII konkursu LIDER 

Cel: Poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych 

oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których 

wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. 

Tematyka: Bez ograniczeń tematycznych. 

Wnioskodawcy:  

• doktoranci;  

• nauczyciele akademiccy nie posiadający stopnia doktora;  

• osoby posiadające stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (do okresu tego 
nie wlicza się przerw związanych z urlopami, o których mowa w Regulaminie Konkursu), 
jednocześnie będące zatrudnione w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce; 

• osoby posiadające stopień doktora habilitowanego, pod warunkiem że od uzyskania stopnia 
doktora nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopami, 
o których mowa w Regulaminie Konkursu), jednocześnie jest ona zatrudniona w podmiocie, 
o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Projekt musi być realizowany we współpracy z Jednostką (w rozumieniu Regulaminu Konkursu - 

rozdz. 2 ust. 2), która zatrudni Kierownika Projektu na cały okres realizacji Projektu oraz pozostałych 

członków Zespołu badawczego na okres ich pracy przy realizacji Projektu. 

Dofinansowanie: 1,5 mln zł. 

Okres trwania projektu: 12-36 m-cy.  

Termin składania wniosków: do 30 czerwca 2022 r. 

Miejsce/sposób składania wniosków: Wypełniony elektronicznie wniosek wraz ze wszystkimi 

wymaganymi załącznikami należy przesłać poprzez system LSI. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie NCBR. 

Konkursy 

https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php
https://www.gov.pl/web/ncbr/lider-xiii
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W przypadku pytań prosimy o kontakt:  
Justyna Wojciechowska 
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl 
__________________________________________________________________________________  

2. Nabór wniosków NCBR na projekty we współpracy polsko-tajwańskiej 

Cel: Współpraca naukowców z Tajwanu i Polski, wzmocnienie obecnie istniejącego partnerstwa 

w zakresie badań naukowych obu krajów oraz podnoszenie poziomu nauki i technologii w Polsce i na 

Tajwanie. 

Tematyka: obejmuje następujące obszary badawcze: 

• Neuroscience, 

• Energy efficiency technologies, including air-conditioning, refrigeration, thermal energy 
technologies, 

• Materials science and engineering, 

• Smart Vehicles (including AI and electromobility), 

• Quantum technology and Cybersecurity. 

• Space Research. 

Wnioskodawcy: Wnioskodawca po stronie polskiej. 

Nabór wniosków podzielony jest na dwie ścieżki. Zależnie od ścieżki, wnioski składać mogą: 

• dla ścieżki 1: organizacja badawcza lub grupa podmiotów złożona z organizacji badawczych,  
Ścieżka 1 przeznaczona jest na badania podstawowe (do 15% kosztów kwalifikowalnych 

projektu), badania przemysłowe, prace rozwojowe. 

• dla ścieżki 2: przedsiębiorstwo (mikro-, małe lub średnie) lub grupa podmiotów złożona 
z organizacji badawczych i przedsiębiorstw lub z samych przedsiębiorstw. 
Ścieżka 2 przeznaczona jest na badania przemysłowe, prace rozwojowe. 

Dofinansowanie: w zależności od wybranej w ramach konkursu ścieżki beneficjenci mogą w każdym 

z krajów uzyskać dofinansowanie wynoszące: 

• dla ścieżki 1 maksymalnie 30 000 euro na rok na projekt, 

• dla ścieżki 2 maksymalnie 100 000 euro na rok na projekt. 

W przypadku dofinansowania dla przedsiębiorców obowiązują zasady udzielania pomocy publicznej, 

zgodnie z regulaminem konkursu. 

Okres trwania projektu: do 36 m-cy.  

Termin składania wniosków: do 15 czerwca 2022 r. 

Miejsce/sposób składania wniosków: wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: 

tajwan@ncbr.gov.pl.  

mailto:tajwan@ncbr.gov.pl
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W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum prosimy o kontakt z Działem Projektów 

Międzynarodowych (email: dpm@pw.edu.pl). 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie NCBR. 

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 
__________________________________________________________________________________  

3. Otwarcie naboru w konkursie NATO Science for Peace and Security - Multi-Year Projects (MYPs) 

Cel: Rozwój nauk i technologii mających wpływ na pojawiające się wyzwania w dziedzinie 

bezpieczeństwa międzynarodowego. 

Tematyka: Wnioski powinny dotyczyć jednego lub więcej z poniższych kluczowych priorytetów SPS: 

• Międzynarodowa współpraca przy rozwiązywaniu pojawiających się wyzwań w zakresie 
bezpieczeństwa, 

• Wsparcie dla prowadzonych przez NATO misji i operacji, 

• Zwiększanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa, w celu zapobiegania kryzysom, 

• Inne projekty wyraźnie związane z zagrożeniem bezpieczeństwa. 

Wnioskodawcy: Wnioski powinny być przygotowane wspólnie przez minimum 2 podmioty, z czego 

jeden musi być z kraju członkowskiego NATO, a drugi z kraju stowarzyszonego (Federacja Rosyjska 

została wyłączona). 

Dofinansowanie: do 350 tys. euro. Nie są finansowane wynagrodzenia i koszty pośrednie. 

Okres trwania projektu: 24-36 m-cy.  

Termin składania wniosków: do 31 maja 2022 r. 

Miejsce/sposób składania wniosków: Wnioski należy przesłać na adres mailowy: 

sps.applications@hq.nato.int z dopiskiem w temacie “Call for Proposals 2022/1“. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na portalu NATO Science for Peace and Security. 

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 

 

 

 

 

 

mailto:dpm@pw.edu.pl
https://www.gov.pl/web/ncbr/x-konkurs-polsko-tajwanski
mailto:weronika.figurska@pw.edu.pl
mailto:sps.applications@hq.nato.int
https://www.nato.int/cps/en/natohq/193975.htm
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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? 

2022-04-22 
Wspólny 

Sekretariat Interreg Europa 

Nabór wniosków Interreg Europa – sesje pytań i 

odpowiedzi ze Wspólnym Sekretariatem  

2022-04-25 
Wspólny 

Sekretariat Interreg Europa 

Nabór wniosków Interreg Europa - Budowanie 

udanego partnerstwa 

2022-04-26 
Wspólny 

Sekretariat Interreg Europa 

Nabór wniosków Interreg Europa - Opracowywanie 

metodologii projektu 

2022-04-27 
Wspólny 

Sekretariat Interreg Europa 

Nabór wniosków Interreg Europa - Zarządzanie, 

budżet i finanse  

2022-04-27 

Mazowiecka 

Jednostka Wdrażania 

Programów Unijnych 

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027- 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

2022-04-27 European Commission 
Widening participation and strengthening the 

European Research Area 

2022-04-28 
Wspólny 

Sekretariat Interreg Europa 

Nabór wniosków Interreg Europa - Komunikacja w 

ramach projektu 

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 

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.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/nabor-wnioskow-interreg-europa-sesje-pytan-i-odpowiedzi-ze-wspolnym-sekretariatem-w-kwietniu-i-maju-2022/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/nabor-wnioskow-interreg-europa-sesje-pytan-i-odpowiedzi-ze-wspolnym-sekretariatem-w-kwietniu-i-maju-2022/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/aktualnosci/nabor-wnioskow-interreg-europa-webinaria-wspolnego-sekretariatu-na-temat-tworzenia-projektu/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/aktualnosci/nabor-wnioskow-interreg-europa-webinaria-wspolnego-sekretariatu-na-temat-tworzenia-projektu/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/aktualnosci/nabor-wnioskow-interreg-europa-webinaria-wspolnego-sekretariatu-na-temat-tworzenia-projektu/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/aktualnosci/nabor-wnioskow-interreg-europa-webinaria-wspolnego-sekretariatu-na-temat-tworzenia-projektu/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/aktualnosci/nabor-wnioskow-interreg-europa-webinaria-wspolnego-sekretariatu-na-temat-tworzenia-projektu/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/aktualnosci/nabor-wnioskow-interreg-europa-webinaria-wspolnego-sekretariatu-na-temat-tworzenia-projektu/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-stacjonarne-fundusze-europejskie-dla-mazowsza-2021-2027-europejski-fundusz-rozwoju-regionalnego-2/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-stacjonarne-fundusze-europejskie-dla-mazowsza-2021-2027-europejski-fundusz-rozwoju-regionalnego-2/
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/news/save-date-info-day-horizon-europes-widera-programme-takes-place-27-april-2022_en
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/aktualnosci/nabor-wnioskow-interreg-europa-webinaria-wspolnego-sekretariatu-na-temat-tworzenia-projektu/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/aktualnosci/nabor-wnioskow-interreg-europa-webinaria-wspolnego-sekretariatu-na-temat-tworzenia-projektu/
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
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2022-04-28 ERA-NET ICT-AGRI-FOOD 
ICT-AGRI-FOOD. Warsztaty szkoleniowe dla młodych 

naukowców - sesja wprowadzająca 

2022-04-28 

Główny Punkt Informacyjny 

Funduszy Europejskich we 

Wrocławiu  

Wsparcie w rozpoczęciu działalności B+R - Innovation 

Coach oraz środki na innowacje dla przedsiębiorców w 

nowej perspektywie finansowania unijnego  

2022-04-29 

Mazowiecka 

Jednostka Wdrażania 

Programów Unijnych 

Wprowadzenie do Programu regionalnego: Fundusze 

Europejskie dla Mazowsza na lata 2021- 2027 

2022-05-06 
Wspólny 

Sekretariat Interreg Europa 

Nabór wniosków Interreg Europa – sesje pytań i 

odpowiedzi ze Wspólnym Sekretariatem 

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

2022-05-22 
Wspólny 

Sekretariat Interreg Europa 

Nabór wniosków Interreg Europa – sesje pytań i 

odpowiedzi ze Wspólnym Sekretariatem  

2022-05-24-

2022-05-26 

Sieć CHIST-ERA (European 

Coordinated Research on 

Long-term Challenges in 

Information and 

Communication Sciences & 

Technologies) 

CHIST-ERA Conference 2022 

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/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.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/webinarium-wsparcie-w-rozpocz%C4%99ciu-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-bplusr-innovation-coach-oraz-%C5%9Brodki-na-innowacje-dla-przedsi%C4%99biorc%C3%B3w-w-nowej-perspektywie-finansowania-unijnego/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/webinarium-wsparcie-w-rozpocz%C4%99ciu-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-bplusr-innovation-coach-oraz-%C5%9Brodki-na-innowacje-dla-przedsi%C4%99biorc%C3%B3w-w-nowej-perspektywie-finansowania-unijnego/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/webinarium-wsparcie-w-rozpocz%C4%99ciu-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-bplusr-innovation-coach-oraz-%C5%9Brodki-na-innowacje-dla-przedsi%C4%99biorc%C3%B3w-w-nowej-perspektywie-finansowania-unijnego/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-stacjonarne-wprowadzenie-do-programu-regionalnego-fundusze-europejskie-dla-mazowsza-na-lata-2021-2027/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/szkolenie-stacjonarne-wprowadzenie-do-programu-regionalnego-fundusze-europejskie-dla-mazowsza-na-lata-2021-2027/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/nabor-wnioskow-interreg-europa-sesje-pytan-i-odpowiedzi-ze-wspolnym-sekretariatem-w-kwietniu-i-maju-2022/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/nabor-wnioskow-interreg-europa-sesje-pytan-i-odpowiedzi-ze-wspolnym-sekretariatem-w-kwietniu-i-maju-2022/
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-03-29-dni-ncn
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/nabor-wnioskow-interreg-europa-sesje-pytan-i-odpowiedzi-ze-wspolnym-sekretariatem-w-kwietniu-i-maju-2022/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/nabor-wnioskow-interreg-europa-sesje-pytan-i-odpowiedzi-ze-wspolnym-sekretariatem-w-kwietniu-i-maju-2022/
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-04-06-konferencja-chist-era
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

