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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. NCN ogłosiło konkurs SONATA BIS 8 
2. NCN ogłosiło konkurs MAESTRO 10 

 
Komunikaty 

1. Harmonogram konkursów na rok 2018 (stan na 4.07.2018) 
2. Stosowanie zasady konkurencyjności oraz rozeznanie rynku w ramach Programu Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014–2020 
3. Nabór kandydatów na członków Rady NCN 
4. Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri – zgłoszenia jednostek 

 

Konkursy 

 
1. NCN ogłosiło konkurs SONATA BIS 8 
 
Cel: Dofinansowanie projektów badawczych mających na celu powołanie nowego zespołu 
naukowego, realizowanych przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które 
uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. 
Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN. 
Wnioskodawcy: Jednostki naukowe, konsorcja naukowe, sieci naukowe i jednostki organizacyjne 
uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, centra naukowe Polskiej Akademii 
Nauk, centra naukowe uczelni, biblioteki naukowe, jednostki organizacyjne posiadające osobowość 
prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby fizyczne. 
Dofinansowanie: Maksymalna wysokość finansowania nie jest określona, można wnioskować 
o dowolną, uzasadnioną kwotę. 
Okres trwania projektu: 36, 48 albo 60 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 17 września 2018 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane są 
w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. Jeden egzemplarz wniosku należy 
złożyć w Dziale Projektów Krajowych do 7 września 2018 r. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis8  
 
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://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis8
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2. NCN ogłosiło konkurs MAESTRO 10 
 
Cel: Realizacja pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju 
nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia 
naukowe. 
Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN. 
Wnioskodawcy: Jednostki naukowe, konsorcja naukowe, sieci naukowe i jednostki organizacyjne 
uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, centra naukowe Polskiej Akademii 
Nauk, centra naukowe uczelni, biblioteki naukowe, jednostki organizacyjne posiadające osobowość 
prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby fizyczne. 
Dofinansowanie: Maksymalna wysokość finansowania nie jest określona, można wnioskować 
o dowolną, uzasadnioną kwotę. 
Okres trwania projektu: 36, 48 albo 60 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 17 września 2018 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane są 
w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. Jeden egzemplarz wniosku należy 
złożyć w Dziale Projektów Krajowych do 7 września 2018 r. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro10%20  
 
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 
 
 

Komunikaty 

 
1. Harmonogram konkursów na rok 2018 (stan na 4.07.2018) 
 
W dziale Szkolenia/Materiały zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2018 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. 
 
Dostęp do działu Szkolenia/Materiały i harmonogramu jest możliwy jedynie z komputerów w sieci PW. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Stosowanie zasady konkurencyjności oraz rozeznanie rynku w ramach Programu Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014–2020 
 
W serwisie programu PO WER opublikowano materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady 
konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.  

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro10
https://www.cop.pw.edu.pl/Szkolenia-Materialy/Harmonogram-konkursow
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 Stanowi on interpretację Instytucji Zarządzającej Programem Wiedza Edukacja Rozwój 
(PO WER) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–
2020 z dnia 19 lipca 2017 r. i wcześniejszych wersji dokumentu (z 19 września 2016 r. i 10 kwietnia 
2015 r.). Zawiera wskazówki zarówno dla beneficjentów PO WER, jak i instytucji odpowiedzialnych za 
realizację programu. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
http://www.power.gov.pl/Strony/o-programie/dokumenty/Material-informacyjny-dotyczacy-
stosowania-zasady-konkurencyjnosci-oraz-rozeznania-rynku-w-ramach-POWER-2014-2020  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Marta Siewiera 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 71 99, email: marta.siewiera@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Nabór kandydatów na członków Rady NCN 
 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór kandydatów na członków Rady Narodowego 
Centrum Nauki.  
Kandydatów na członków Rady NCN mogą zgłaszać:  

 jednostki naukowe posiadające co najmniej kategorię A (mogą zgłosić 2 kandydatów 
reprezentujących grupy dziedzin nauki), 

 podmioty reprezentujące środowisko naukowe (mogą zgłosić po 2 kandydatów do każdej 
z grup dziedzin nauki. 

Członkiem Rady może być osoba, która: 

 posiada co najmniej stopień naukowy doktora, 

 korzysta z pełni praw publicznych, 

 nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo 
skarbowe, 

 nie pozostaje w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia 
włącznie z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin, 
o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 947), 

 nie pozostaje z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub Koordynatorami 
Dyscyplin w takim stosunku prawnym, który może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki, 
o których mowa w ww. ustawie, 

Zadania Rady określa art. 18 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 947). 

Zgłoszenia kandydatów należy przesyłać drogą pocztową w terminie do 20 lipca 2018 r. (data 
stempla pocztowego) na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, „Zespół Identyfikujący”, 
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa z dopiskiem „Rada NCN”. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nabor-
kandydatow-na-czlonkow-rady-narodowego-centrum-nauki_20180621.html  
 
__________________________________________________________________________________ 

http://www.power.gov.pl/Strony/o-programie/dokumenty/Material-informacyjny-dotyczacy-stosowania-zasady-konkurencyjnosci-oraz-rozeznania-rynku-w-ramach-POWER-2014-2020
http://www.power.gov.pl/Strony/o-programie/dokumenty/Material-informacyjny-dotyczacy-stosowania-zasady-konkurencyjnosci-oraz-rozeznania-rynku-w-ramach-POWER-2014-2020
https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nabor-kandydatow-na-czlonkow-rady-narodowego-centrum-nauki_20180621.html
https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nabor-kandydatow-na-czlonkow-rady-narodowego-centrum-nauki_20180621.html
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4. Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri – zgłoszenia jednostek 
 
W ramach 2. edycji konkursu Dioscuri NCN zaprasza jednostki do zgłaszania gotowości utworzenia 
Centrów Doskonałości Naukowej w swojej strukturze organizacyjnej. Lista instytucji naukowych, 
spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w ogłoszeniu konkursu Dioscuri, co ułatwi 
naukowcom znalezienie odpowiedniej instytucji naukowej w Polsce, gdzie każdy laureat konkursu 
będzie mógł utworzy Centrum, którym będzie kierować i w którym będzie prowadzić nowatorskie 
badania naukowe na najwyższym światowym poziomie.  

Drugi konkurs na utworzenie Centrów Dioscuri w Polsce będzie ogłoszony w grudniu 2018 r. 
Instytucja naukowa, w której utworzone zostanie Centrum Dioscuri otrzyma równowartość 
maksymalnie 300 tys. euro rocznie do wykorzystania wyłącznie na działalność Centrum. Jednocześnie 
instytucja ta musi zagwarantować spełnienie podstawowych warunków wskazanych w ogłoszeniu. 
Finansowanie można zaplanować na okres 5 lat, z możliwością jednokrotnego przedłużenia.  
 Zgłoszeń mogą dokonywać podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, jednostki naukowe 
Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe działające na 
terytorium Polski, Polska Akademia Umiejętności, inne jednostki organizacyjne posiadające siedzibę 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzące badania i upowszechniające wiedzę oraz centra 
naukowe uczelni. Zakres danych wymaganych w zgłoszeniu określa formularz rejestracyjny dostępny 
na stronie NCN. Zgłoszenia wysyła się wyłącznie w formie elektronicznej jako pojedynczy plik PDF 
podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania jednostki naukowej oraz plik w formie edytowalnej (np. doc) zawierający te same 
informacje, jednak plik ten nie musi być podpisany podpisem kwalifikowanym. 

Zgłoszenie należy wysłać do 5 listopada 2018 r. na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej 
ESP (ePUAP) Narodowego Centrum Nauki: /ncn/SkrytkaESP.  
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  
https://www.ncn.gov.pl/dioscuri/dioscuri2/pl#przypis1tekst  
 
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 
 
 

email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 
 

https://www.ncn.gov.pl/dioscuri/dioscuri2/pl#przypis1tekst

