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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 
1. NCN ogłosiło nabór wniosków w ramach inicjatywy M-ERA.NET 2 
2. MNiSW ogłosiło konkurs „Odrodzona po latach niewoli – kompendia wiedzy: encyklopedie, 

słowniki, leksykony, katalogi, etc.” w ramach modułu Fundamenty Narodowego Programu 
Rozwoju Humanistyki – 2018 r. 

 
Komunikaty 
1. Wyniki I konkursu na projekty w ramach programu strategicznego „Społeczny i gospodarczy 

rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG 
2. ENTERPRISE IRELAND uruchomiła 2. konkurs na stypendia na rzecz rozwoju kariery w irlandzkich 

centrach technologicznych (Career-FIT) 

 

Konkursy 

 
1. NCN ogłosiło nabór wniosków w ramach inicjatywy M-ERA.NET 2  

Cel: Wsparcie międzynarodowych badań dotyczących nauki o materiałach i inżynierii materiałowej, 
spełniających kryterium badań podstawowych (TRL 1-4). 
Tematyka: Technologie materiałowe: 

1. Multiscale modeling for materials engineering and processing (M3EP), 
2. Innovative surfaces, coatings and interfaces, 
3. High performance composites, 
4. Functional materials, 
5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications, 
6. Materials for additive manufacturing. 

Wnioskodawcy: Międzynarodowe konsorcja składające się z co najmniej 3 zespołów badawczych z co 
najmniej 2 krajów uczestniczących w programie (Austria, Belgia, Bułgaria, Brazylia, Czechy, Estonia, 
Hiszpania, Niemcy, Węgry, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, 
Republika Południowej Afryki, Rumunia, Rosja, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Tajwan, Turcja). 
Dofinansowanie: Brak określonej kwoty, o jaką można wnioskować w jednym projekcie. 
Okres trwania projektu: do 36 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 12 czerwca 2018 r., godz. 12:00 (wnioski wstępne); pełne wnioski 
(full proposals) do 8 listopada 2018 r., godz. 12:00.  
Miejsce/sposób składania wniosków: Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez 
system elektroniczny dostępny na stronie M-ERA.NET. Na etapie full proposal polscy wnioskodawcy 
powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:  

 NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018_03_20_otwarcie_konkursu_meranet2 

 Programu M-ERA.NET: https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2018  
 
 
 

https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2018
https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018_03_20_otwarcie_konkursu_meranet2
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2018
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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. MNiSW ogłosiło konkurs „Odrodzona po latach niewoli – kompendia wiedzy: encyklopedie, 
słowniki, leksykony, katalogi, etc.” w ramach modułu Fundamenty Narodowego Programu Rozwoju 
Humanistyki – 2018 r. 
 
Cel: Przygotowanie kompendiów, np. słowników, encyklopedii, katalogów, przewodników, zbiorów 
map, bibliografii, prezentujących w sposób syntetyczny, pogłębiony, a równocześnie oryginalny 
dotychczasową wiedzę na temat zjawisk związanych z odzyskiwaniem i odzyskaniem przez Polskę 
niepodległości. 
Tematyka: Odzyskanie niepodległości przez Polskę: 

 historia polityczna, dzieje ustroju i parlamentaryzmu, 

 historia społeczna, gospodarki, kultury, 

 historia wojskowości, w tym historia powstań i konspiracji niepodległościowej, 

 historia idei, z uwzględnieniem myśli filozoficznej, społecznej, politycznej (w tym 
emigracyjnej), kulturalnej, literackiej i artystycznej, 

 organizacje niepodległościowe, partie polityczne, organizacje społeczno-polityczne, religijne, 
spółdzielcze, 

 Kościoły, ich rola i działalność, 

 polityka wewnętrzna i zewnętrzna odrodzonej Rzeczypospolitej, 

 problematyka gospodarcza i społeczna, 

 problematyka oświatowa, kulturalna, artystyczna, obyczajowa, sportowa, 

 problematyka wyznaniowa, językowa, artystyczna oraz narodowościowa ze szczególnym 
uwzględnieniem tematyki stosunków polsko-żydowskich, 

 piśmiennictwo, literatura, sztuka, w tym muzyka, historia kultury materialnej oraz historia tych 
zjawisk, 

 losy ludzi, biografie oraz historia instytucji, 

 nauka - jej osiągnięcia, instytucje i przedstawiciele. 
Wnioskodawcy: Jednostki naukowe, biblioteki naukowe niewchodzące w skład jednostek naukowych, 
podmioty działające na rzecz nauki, prowadzące aktywną działalność w zakresie badań, 
dokumentowania i upowszechniania polskiej humanistyki, uczelnie. 
Dofinansowanie: Minimalna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 500 tys. zł, maksymalna – 
1,8 mln zł. Wysokość środków planowanych na konkurs wynosi 15 mln zł. 
Okres trwania projektu: do 5 lat.  
Termin składania wniosków: do 30 kwietnia 2018 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek należy złożyć w postaci elektronicznej za 
pośrednictwem systemu OSF. Wniosek wydrukowany z systemu OSF, podpisany przez kierownika 
projektu oraz osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy należy przesłać 
w 1 egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, 
ul. Wspólna 1/3, z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – moduł 
Fundamenty” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa. 
 
 

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
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Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-module-
fundamenty-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki-2018-r.html   
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Wojciech Jarnuszkiewicz  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 57 44, email: wojciech.jarnuszkiewicz@pw.edu.pl 
 
 

Komunikaty 

 
1. Wyniki I konkursu na projekty w ramach programu strategicznego „Społeczny i gospodarczy 
rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG 
 
NCBR przedstawiła listę projektów rekomendowanych do finansowania w I konkursie 
GOSPOSTRATEG. Na 13 złożonych wniosków, w których uczestniczyła PW, 5 otrzymało 
dofinansowanie. Projekty będą realizowane przez:  

 Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, 

 Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki 
Stosowanej), 

 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (Instytut Telekomunikacji), 

 Wydział Administracji i Nauk Społecznych, 

 Wydział Transportu. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. ENTERPRISE IRELAND uruchomiła 2. konkurs na stypendia na rzecz rozwoju kariery w irlandzkich 

centrach technologicznych (Career-FIT) 

Career-FIT to program stypendialny finansowany z programu Horyzont 2020 i przez Enterprise Ireland. 
Proponuje on doświadczonym naukowcom spoza Irlandii 3-letnie stypendia w zakresie badań 
stosowanych ukierunkowanych na rynek. Główne obszary badań to: 

 Advanced Analytics, AI and Machine Learning, 

 Intelligent Analytic Interfaces, 

 Data Management for Analytics. 
 
Termin składania wniosków: do 30 kwietnia 2018 r. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Career-FIT. 
 
 

email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-module-fundamenty-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki-2018-r.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-module-fundamenty-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki-2018-r.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/gospostrateg/aktualnosci/art,6054,wyniki-i-konkursu-na-projekty-otwarte-w-ramach-w-ramach-programu-strategicznego-spoleczny-i-gospodarczy-rozwoj-polski-w-warunkac.html
http://www.horizon2020.ie/career-fit/

