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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 

Konkursy 

1. NCBR ogłosił nabór w ramach kolejnej edycji konkursu EUREKA/Photonics21 Mirror Group 
2. Nabór wniosków NCBR na projekty we współpracy polsko-izraelskiej 

3. Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) ogłosił nabór wniosków w konkursach  New 

European Bauhaus EIT Community  

Komunikaty 

1. Otwarcie naboru wniosków na MSCA Postdoctoral Fellowship 
2. Wydarzenie „Wiosenny Tydzień z Klastrami w programie Horyzont Europa” (23-30.05.2022) 

Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

 

1. NCBR ogłosił nabór w ramach kolejnej edycji konkursu EUREKA/Photonics21 Mirror Group 
Cel: Wsparcie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju.  

Tematyka: Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego 

produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel. Tematyka projektu powinna dotyczyć 

przynajmniej jednej z niżej wymienionych technologii i dziedzin przemysłu: 

1. PICs (photonic integrated circuits): integrating photonics and electronics for novel photonic 

sensors and sensing systems, considering packaging and connection approaches, scalability, 

CMOS-compatibility, and new material systems; 

2. QPICs (photonic quantum sensors): combining and integrating classical and quantum optics 

(e. g. onto a photonic chip) to use quantum properties or quantum phenomena to perform 

a measurement of a physical quantity; 

3. Hybrid sensing: combining two or more sensing methods - at least one of which originates 

from the field of photonics - to enable new sensor applications or to substantially improve 

existing ones 

Proponowane prace badawczo-rozwojowe powinny być ukierunkowane na przyszłościowe 

technologie czujników i systemy, które dotyczą co najmniej jednego z następujących wyzwań: 

• Ochrona klimatu i środowiska, w tym zmniejszenie zużycia energii 

Konkursy 
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• Zapewnienie nowatorskich produktów dla klienta końcowego i dostępu do rynków masowych 

za pomocą wytrzymałych, zminiaturyzowanych, skalowalnych i zrównoważonych czujników 

oraz systemów fotonicznych 

Wnioskodawcy: Międzynarodowe konsorcjum składające się z przynajmniej 2 niezależnych 

podmiotów z 2 różnych państw członkowskich Photonics21 Mirror Group (Austria, Belgia (Flandria), 

Finlandia, Francja, Irlandia, Niemcy lub Szwajcaria). 

Dofinansowanie: w przypadku wnioskodawcy: 

• wielopodmiotowego, czyli konsorcjum naukowego lub grupy przedsiębiorców – 1,5 mln zł, 

z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w skład 

wnioskodawcy nie może przekroczyć 750 tys. zł, 

• indywidualnego, czyli przedsiębiorcy – 750 tys. zł. 

Okres trwania projektu: do 36 m-cy.  

Termin składania wniosków: do 27 czerwca 2022 r.  

Miejsce/sposób składania wniosków: elektronicznie, w formie skanów dokumentów lub 

dokumentów podpisanych elektronicznie przesłanych na adres eureka@ncbr.gov.pl. Dodatkowo 

wnioskodawca wraz z liderem/partnerami konsorcjum międzynarodowego wypełnia elektronicznie 

w języku angielskim EUREKA Project Form na platformie https://eureka.smartsimple.ie. 

W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum prosimy o kontakt z Działem Projektów 

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

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie NCBR i programu EUREKA. 

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 
__________________________________________________________________________________  

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

Cel: Dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, ukierunkowanych na rozwijanie 

innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy 

zastosowań komercyjnych. 

Tematyka: Wszystkie obszary badań, mające na celu opracowanie produktów lub rozwiązań gotowych 

do wprowadzenia na rynek, które mają duży potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy. 

Wnioskodawcy:  

• przedsiębiorstwo (mikro/małe/średnie), 

• grupy podmiotów składające się z przedsiębiorstw (jw.) lub z przedsiębiorstw/a (jw.) 

i organizacji prowadzących/ej badania i upowszechniających/ej wiedzę. 

mailto:eureka@ncbr.gov.pl
https://eureka.smartsimple.ie/
mailto:dpm@pw.edu.pl
https://www.gov.pl/web/ncbr/eureka-photonics-call-2022-mirror-groupphotonics21
https://www.eurekanetwork.org/
mailto:weronika.figurska@pw.edu.pl
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Dofinansowanie: Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych 

w konkursie wynosi 2 mln zł. Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac 

przewidzianych w projekcie .Przyznane Wnioskodawcy dofinansowanie realizacji projektu nie może 

przekroczyć: 

• w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli MŚP: 500 tys. zł, 

• w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli grupy podmiotów: 1 mln zł, 

z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane pojedynczemu podmiotowi wchodzącemu 

w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 tys. zł. 

Okres trwania projektu: 24-36 m-cy.  

Termin składania wniosków: do 29 czerwca 2022 r.  

Miejsce/sposób składania wniosków: Wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej  w formie 

skanów dokumentów zawierających wymagane podpisy, wraz z załącznikami 

na adres: izrael@ncbr.gov.pl, podając w tytule akronim projektu. Za wersję ostateczną uznaje się 

ostatnią wersję wniosku, która wpłynęła do NCBR przed zakończeniem terminu naboru wniosków. 

W sprawie międzynarodowej umowy konsorcjum prosimy o kontakt z Działem Projektów 

Międzynarodowych (Olga Sobczyk, tel. 22 234 58 19, email: olga.sobczyk@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. Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) ogłosił nabór wniosków w konkursach  New 

European Bauhaus EIT Community  

Cel: Wspieranie przedsięwzięć mających na celu opracowanie skutecznych rozwiązań w zakresie walki 

ze zmianami klimatu na rzecz zrównoważonego stylu życia Europejczyków. 

Tematyka: wniosków powinna być zawarta w obszarach: 

• Konkurs 1: New European Bauhaus Call for proposals for Citizen Engagement Activities 

• Konkurs 2: New European Bauhaus Call for proposals for Co-Creation of public space through 

citizen engagement 

oraz musi dotyczyć co najmniej jednego z niżej wymienionych tematów: 

1. Re-connecting with nature EIT Community NEB Challenge 

2. Re-gaining sense of community and belonging EIT Community NEB Challenge 

3. Prioritising the places and people that need it the most EIT Community NEB Challenge 

4. The need for a long term, life cycle and integrated thinking in industrial ecosystem EIT 

Community NEB Challenge 

mailto:izrael@ncbr.gov.pl
https://www.gov.pl/web/ncbr/viii-konkurs-w-ramach-wspolpracy-polska-izrael
mailto:weronika.figurska@pw.edu.pl
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Wnioskodawcy:  

• Konkurs 1: prywatne lub publiczne osoby prawne, konsorcja nie kwalifikują się do udziału w 

programie. 

• Konkurs 2: konsorcja złożone z minimum 2 partnerów i maksimum 4 partnerów. Jednym z 

partnerów musi być miasto, region lub jednostka stowarzyszona z miastem lub regionem 

znajdującym się w państwie członkowskim UE lub kraju trzecim stowarzyszonym z programem 

"Horyzont Europa". W przypadku, gdy konsorcjum składa się z 2 partnerów, wnioskodawcy 

muszą być niezależnymi organizacjami (nie mogą istnieć między nimi powiązania). 

Dofinansowanie: 100% kosztów kwalifikowalnych, koszty pośrednie stanowią 25% kwalifikowanych 

kosztów bezpośrednich z kategorii Personel i Zakupy. 

• Konkurs 1: do 15 000 EUR 

• Konkurs 2: do 45 000 EUR 

Okres trwania projektu: 

• Konkurs 1: rozpoczęcie projektu 01.07.2022 (najpóźniej) – zakończenie projektu 30.11.2022 
(najpóźniej); 

• Konkurs 2: rozpoczęcie projektu 01.07.2022 (najpóźniej) – zakończenie projektu 31.12.2022 

(najpóźniej).  

Termin składania wniosków: do 29 maja 2022 r.  

Miejsce/sposób składania wniosków: formularz aplikacyjny (dla Konkursu 2 dodatkowo list 

intencyjny) należy przesłać na adres mailowy NEBcall4cities2022@eiturbanmobility.eu. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie KPK. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:  

Aneta Milczarczyk  

Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 

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

1. Otwarcie naboru wniosków na MSCA Postdoctoral Fellowship 
Data otwarcia naboru wniosków na Postdoctoral Fellowship w ramach Działań Marii Skłodowskiej-

Curie została zmieniona. 

Zgodnie z Programem Pracy otwarcie naboru wniosków na MSCA Postdoctoral Fellowship miało 

nastąpić 13 kwietnia. Obecnie jest ono planowane na dzień 12 maja 2022 r. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie MSCA oraz na Funding & Tenders Portal. 

__________________________________________________________________________________ 

Komunikaty 

https://www.cop.pw.edu.pl/NEBcall4cities2022@eiturbanmobility.eu
https://www.kpk.gov.pl/new-european-bauhaus-eit-community-zapraszamy-na-dzien-informacyjny
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-2-msca-actions_horizon-2021-2022_en.pdf
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/postdoctoral-fellowships
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;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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2. Wydarzenie „Wiosenny Tydzień z Klastrami w programie Horyzont Europa” (23-30.05.2022) 

Zachęcamy Państwa do udziału w wydarzeniu organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy 

Programów Badawczych UE, składającym się z sześciu bezpłatnych webinariów. Spotkania online 

odbędą się w dniach 23-30 maja 2022 r. 

Wydarzenie ma na celu przybliżenie tematyki konkursów na rok 2022 oraz przedstawienie inicjatyw 

podejmowanych w klastrach i zasad uczestnictwa w projektach. Zaproszeni goście podzielą się swoimi 

doświadczeniami i praktycznymi wskazówkami. 

W spotkaniach wezmą udział doświadczeni realizatorzy projektów, eksperci zaangażowani w proces 

przygotowania i implementacji konkursów oraz urzędnicy KE. 

Rejestracja prowadzona jest niezależnie na poszczególne webinaria przedstawione poniżej (wcześniej 

należy się zalogować/założyć konto). 

PONIEDZIAŁEK – 23 maja 2022 

Spotkanie 1, godz. 10:00 – 13:00 

• Temat: Klaster 4: Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna 

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na Spotkanie 1 - Klaster 4 

WTOREK – 24 maja 2022 

Spotkanie 2, godz. 10:00 – 12:45 

• Temat: Klaster 3: Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa 

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na Spotkanie 2 - Klaster 3 

Spotkanie 3, godz. 13:00 – 15:15 

• Temat: Klaster 2: Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne 

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na Spotkanie 3 - Klaster 2 

ŚRODA – 25 maja 2022 

Spotkanie 4, godz. 10:00 – 13:00 

• Temat: Klaster 6: Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko 

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na Spotkanie 4 - Klaster 6 

PIĄTEK – 27 maja 2022 

Spotkanie 5, godz. 10:00 – 13:00 

• Temat: Klaster 5: Klimat, energia, mobilność 

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na Spotkanie 5 - Klaster 5 

PONIEDZIAŁEK – 30 maja 2022 

Spotkanie 6, godz. 10:00 – 13:15 

• Temat: Klaster 1: Zdrowie 

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na Spotkanie 6 - Klaster 1 

Szczegółowe informacje: znajdują się na stronie KPK. 

https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-4-technologie-cyfrowe-przemysl-przestrzen-kosmiczna
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-3-bezpieczenstwo-cywilne-na-rzecz-spoleczenstwa
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-2-kultura-kreatywnosc-i-spoleczenstwo-integracyjne
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-6-zywnosc-biogospodarka-zasoby-naturalne-rolnictwo-i-srodowisko-3
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-5-klimat-energia-mobilnosc-3
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-1-zdrowie-3
https://www.kpk.gov.pl/wiosenny-tydzien-z-klastrami-w-programie-horyzont-europa
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Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

Data  Organizator  Temat  

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  

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  

2022-05-09  Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju  

Spotkanie informacyjne dotyczące II konkursu RID  

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  

2022-05-23  Krajowy Punkt Kontaktowy 

Programów Badawczych UE  

Tydzień z Klastrami - Klaster 4 – Technologie cyfrowe, 

przemysł i przestrzeń kosmiczna  

2022-05-24  Krajowy Punkt Kontaktowy 

Programów Badawczych UE  

Tydzień z Klastrami - Klaster 3 – Bezpieczeństwo 

cywilne na rzecz społeczeństwa oraz Klaster 2 – 

Kultura, kreatywność, społeczeństwo  

2022-05-24-

2022-05-26  

Sieć CHIST-ERA (European 

Coordinated Research on 

Long-term Challenges in 

Information and 

CHIST-ERA Conference 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.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.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.gov.pl/web/ncbr/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ii-konkursu-rid?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Polskie%20Powroty%20ze%20wsparciem%20NCBR&utm_campaign=Newsletter%20NCBR
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.kpk.gov.pl/wiosenny-tydzien-z-klastrami-w-programie-horyzont-europa
https://www.kpk.gov.pl/wiosenny-tydzien-z-klastrami-w-programie-horyzont-europa
https://www.kpk.gov.pl/wiosenny-tydzien-z-klastrami-w-programie-horyzont-europa
https://www.kpk.gov.pl/wiosenny-tydzien-z-klastrami-w-programie-horyzont-europa
https://www.kpk.gov.pl/wiosenny-tydzien-z-klastrami-w-programie-horyzont-europa
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-04-06-konferencja-chist-era
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Communication Sciences & 

Technologies)  

2022-05-25  Krajowy Punkt Kontaktowy 

Programów Badawczych UE  

Klaster 6 – Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, 

rolnictwo i środowisko  

2022-05-27  Krajowy Punkt Kontaktowy 

Programów Badawczych UE  

Tydzień z Klastrami - Klaster 5 – Klimat, energia, 

transport  

2022-05-30  Krajowy Punkt Kontaktowy 

Programów Badawczych UE  

Tydzień z Klastrami - Klaster 1 – Zdrowie  

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/wiosenny-tydzien-z-klastrami-w-programie-horyzont-europa
https://www.kpk.gov.pl/wiosenny-tydzien-z-klastrami-w-programie-horyzont-europa
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
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