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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. NCN ogłosiło konkurs OPUS 18 
2. NCN ogłosiło konkurs PRELUDIUM 18 
3. NCN ogłosiło konkurs SONATA 15 
4. NCN ogłosiło konkurs PRELUDIUM BIS 1 
5. FNP ogłasza nabór wniosków w programie START 2020 
6. NCBR otworzyło nabór wniosków w inicjatywie ERA-NET Smart Grids Plus, 4.konkurs  
7. NCBR  ogłasza konkurs na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu  

– PO WER 3.1 
Szkolenia 

1. COP PW zaprasza na szkolenie "Informacja o konkursach i realizacji grantów z Narodowego 
Centrum Nauki" 

2. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. NCN ogłosiło konkurs OPUS 18 
 
Cel: Realizacja projektów badawczych, w tym również w ramach współpracy międzynarodowej 
nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych bądź w 
ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub 
wielostronnej albo projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły 
badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. 
Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej dyscyplinie naukowej określonej w panelach NCN. 
Wnioskodawcy: Każdy z podmiotów określonych w ustawie o Narodowym Centrum Nauki (NCN), 
czyli: uczelnia; federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; instytut naukowy PAN; 
instytut badawczy; międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw 
działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Centrum Łukasiewicz; instytuty działające w 
ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; Polska Akademia Umiejętności; inne podmioty prowadzące 
głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; grupa podmiotów, w skład której wchodzi 
co najmniej dwa podmioty wskazane powyżej albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co 
najmniej jeden przedsiębiorca; centrum naukowo-przemysłowe; centrum Polskiej Akademii Nauk; 
biblioteka naukowa; przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego; jednostka 
organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
osoba fizyczna; przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż 
określone powyżej. 
Dofinansowanie: Maksymalna wysokość finansowania nie jest określona tzn. można wnioskować  
o dowolną, uzasadnioną kwotę. 
Okres trwania projektu: 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. 
Termin składania wniosków: do 16 grudnia 2019 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 6 grudnia 2019 r. 
 

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
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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. NCN ogłosiło konkurs PRELUDIUM 18 
 
Cel: Realizacja projektów badawczych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające 
stopnia naukowego doktora. 
Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej dyscyplinie naukowej określonej w panelach NCN. 
Wnioskodawcy: Każdy z podmiotów określonych w ustawie o Narodowym Centrum Nauki (NCN), 
czyli: uczelnia; federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; instytut naukowy PAN; 
instytut badawczy; międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw 
działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Centrum Łukasiewicz; instytuty działające w 
ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; Polska Akademia Umiejętności; inne podmioty prowadzące 
głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; grupa podmiotów, w skład której wchodzi 
co najmniej dwa podmioty wskazane powyżej albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co 
najmniej jeden przedsiębiorca; centrum naukowo-przemysłowe; centrum Polskiej Akademii Nauk; 
biblioteka naukowa; przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego; jednostka 
organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
osoba fizyczna; przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż 
określone powyżej. 
Dofinansowanie: Dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy finansowanie nie 
przekracza 70 tys. dla 24 miesięcy - 140 tys. zł, a dla 36 miesięcy – 210 tys. zł. 
Okres trwania projektu: 12, 24 albo 36 miesięcy. 
Termin składania wniosków: do 16 grudnia 2019 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 6 grudnia 2019 r. 
 
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 
 
________________________________________________________________________________ 
 
3. NCN ogłosiło konkurs SONATA 15 
 
Cel: Realizacja projektów badawczych przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, 
które   uzyskały   stopień   naukowy   doktora   w  okresie  od  2  do  7  lat  przed  rokiem  wystąpienia  
z wnioskiem. 
Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej dyscyplinie naukowej określonej w panelach NCN. 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus18
mailto:weronika.figurska@pw.edu.pl
https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium18
mailto:weronika.figurska@pw.edu.pl
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Wnioskodawcy: Każdy z podmiotów określonych w ustawie o Narodowym Centrum Nauki (NCN), 
czyli: uczelnia; federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; instytut naukowy PAN; 
instytut badawczy; międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw 
działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Centrum Łukasiewicz; instytuty działające w 
ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; Polska Akademia Umiejętności; inne podmioty prowadzące 
głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; grupa podmiotów, w skład której wchodzi 
co najmniej dwa podmioty wskazane powyżej albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co 
najmniej jeden przedsiębiorca; centrum naukowo-przemysłowe; centrum Polskiej Akademii Nauk; 
biblioteka naukowa; przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego; jednostka 
organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
osoba fizyczna; przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż 
określone powyżej. 
Dofinansowanie: Maksymalna wysokość finansowania nie jest określona tzn. można wnioskować o 
dowolną, uzasadnioną kwotę. 
Okres trwania projektu: 12, 24 albo 36 miesięcy. 
Termin składania wniosków: do 16 grudnia 2019 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 6 grudnia 2019 r. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. NCN ogłosiło konkurs PRELUDIUM BIS 1 
 
Cel: Wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych 
realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. 
Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej dyscyplinie naukowej określonej w panelach NCN. 
Wnioskodawcy: Podmiot prowadzący szkołę doktorską określony w art. 198 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz każdy z podmiotów prowadzących 
wspólnie szkołę doktorską na zasadach określonych w art. 198 ust. 5 tejże ustawy, dla którego 
finansowanie nie będzie stanowić pomocy publicznej 
Dofinansowanie: środki przeznaczone na realizację badań w projekcie PRELUDIUM BIS nie mogą 
przekraczać 180 000 zł. Dodatkowo budżet projektu obejmuje koszty stypendium dla doktoranta oraz 
koszty pośrednie. 
Okres trwania projektu: 36 albo 48 miesięcy. 
Termin składania wniosków: do 16 grudnia 2019 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 6 grudnia 2019 r. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN. 
 

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata15
mailto:weronika.figurska@pw.edu.pl
https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis
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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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
5. FNP ogłasza nabór wniosków w programie START 2020 
 
Cel: Wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju 
naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej. 
Tematyka: PRACE B+R (tzw. prace badawczo-rozwojowe). 
Obejmują one trzy rodzaje prac: 

 badania podstawowe (basic research – prace teoretyczne i eksperymentalne 
nieukierunkowane w zasadzie na uzyskanie konkretnych zastosowań); 

 badana stosowane (applied research – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej 
wiedzy mającej konkretne zastosowania); 

 prace rozwojowe (experimental development – prace polegające na zastosowaniu istniejącej 
już wiedzy do opracowania nowych lub istotnego ulepszenia istniejących wyrobów, usług i 
procesów). 

Wnioskodawcy: Wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy: 
 mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych 

lub pozycje książkowe); 
 są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R w Polsce w podmiocie, 

którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac 
rozwojowych; 

 nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (o stypendium w najbliższym konkursie 
mogą się starać kandydaci urodzeni w roku 1989 lub później). 

Dofinansowanie: W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł.  
Okres trwania projektu: 12 miesięcy. 
Termin składania wniosków: 31 października 2019 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek składany jest on-line poprzez stronę internetową FNP 

http://wnioski.fnp.org.pl oraz jeden egzemplarz w wersji papierowej podpisanej przez Prorektora ds. 

Nauki (bez publikacji – publikacje tylko w wersji elektronicznej). Termin składania wniosków w wersji 

papierowej w Dziale Projektów Krajowych do dnia 25 października 2019 r. 

 
Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie FNP. 
 
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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
6. NCBR otworzyło nabór wniosków w inicjatywie ERA-NET Smart Grids Plus, 4.konkurs (MICall2019) 
 
Cel: Program  koncentruje się na rozwoju zintegrowanych systemów pamięci masowej i będzie 
wspierać rozwiązania odpowiadające zidentyfikowanym wyzwaniom w tym obszarze. 

mailto:weronika.figurska@pw.edu.pl
https://wnioski.fnp.org.pl/
https://www.fnp.org.pl/start-2020-rusza-nabor-wnioskow/
mailto:wojciech.jarnuszkiewicz@pw.edu.pl
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Tematyka: Konkurs obejmuje finansowanie badań z zakresu magazynowania energii 
(przechowywanie elektryczne, magazynowanie elektrochemiczne, magazyn materiałów, 
przechowywanie termiczne, przechowywanie mechaniczne). 
Wnioskodawcy: Przedsiębiorca  (mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo);  
Grupa podmiotów (mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo + organizacja badawcza, 
wymieniona w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 6a, 6b, 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). 
Dofinansowanie: 600 000 EUR. Kurs euro 1 EUR =  4,337 PLN 
Okres trwania projektu: od 24- 36 miesięcy 
Termin składania wniosków: 22 stycznia 2020 r. - Data zamknięcia naboru wniosków  
12 listopada 2019 r. (godz. 14:00)- Data obowiązkowej rejestracji w systemie 
II kwartał 2020 r.- Orientacyjna data naboru wniosków krajowych 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez 

system elektroniczny The NordForsk Call and Application Portal. Do 12 listopada 2019 r., 14:00 CET 

konsorcjum międzynarodowe powinno złożyć poprzez system „registration of interest”, tj. deklarację 

udziału w konkursie wraz z podstawowymi danymi dotyczącymi przygotowywanego projektu. 

„Registration of interest” jest etapem koniecznym przed złożeniem wniosku międzynarodowego (full 

project proposal). Wnioski krajowe są składane do NCBR. 

 
Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie NCBR oraz na międzynarodowej stronie konkursu. 

 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Urszula Rumniak 
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 64 26, email: urszula.rumniak@pw.edu.pl 
 
Justyna Wojciechowska 

Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl 
 
Olga Sobczyk - w kwestii umowy konsorcjum międzynarodowego 
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 58 19, email: Olga.Sobczyk@pw.edu.pl   
 

__________________________________________________________________________________ 
  
7. NCBR  ogłasza konkurs na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu  

– PO WER 3.1 
 

Cel: Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT, R&D) stanowiących duży potencjał 
rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych. Założeniem interwencji 
jest również tworzenie warunków sprzyjających lokowaniu usług dla biznesu w mniejszych miastach, 
posiadających potencjał rozwojowy w tym zakresie. 
Tematyka: Działania dotyczące sektora usług dla biznesu, zakładające obligatoryjne włączanie 
pracodawców w dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-
gospodarczych oraz fakultatywnie realizację wysokiej jakości programów stażowych, programów 
rozwoju kompetencji studentów oczekiwanych od kandydatów do pracy  
(w oparciu o najnowsze badania rynku). 
Wnioskodawcy: Szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, posiadająca siedzibę lub filię istniejącą co 
najmniej 24 miesiące w mieście, którego liczba mieszkańców nie przekracza 240 tys. mieszkańców. 

https://funding.nordforsk.org/portal/#call/1664
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-inicjatywie-era-net-smart-grids-plus-4konkurs-micall2019-58661/
https://www.eranet-smartenergysystems.eu/Calls/SG_Plus_Calls/SG_Joint_Call_2019
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Partnerstwo/Podwykonawstwo: W konkursie dopuszcza się konstrukcję projektu partnerskiego.  
Nie istnieją formalne ograniczenia co do charakteru prawnego i organizacyjnego partnera, może to 
być  dowolna  jednostka,  o  ile  została  wybrana  w  sposób  spełniający  wymogi,  o  których mowa  
w art. 33 ustawy. 
Dofinansowanie: Przewidywane koszty w projekcie muszą przekraczać 100 000 EUR w ramach 
dofinansowania. 
Okres trwania projektu: minimum 12 miesięcy i nie dłużej niż do 31 października 2023 r. 
Termin składania wniosków: od dnia 28 października 2019 r. (godz. 08:15)  do dnia 28 listopada 2019r. 
(godz. 14:00). 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wnioski składa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem 

Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA. 

 
Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie NCBR. 

 
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 
 
 

Szkolenia 

 
1. COP PW zaprasza na szkolenie "Informacja o konkursach i realizacji grantów z Narodowego    
      Centrum Nauki" 
Temat spotkania: "Informacja o konkursach i realizacji grantów z Narodowego Centrum Nauki" 

Prowadzący szkolenie: dr Marta Buchalska, ekspert Narodowego Centrum Nauki (NCN) 

Termin: 17 październik 2019 r., godz. 10:00 – 14:00. 
Miejsce: sala 1.01, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4. 
Program szkolenia: 

1. Konkursy NCN - krajowe i międzynarodowe - ze szczególnym uwzględnieniem ważnych 
zmian 

2. Kalendarz konkursowy 
3. Procedura oceny wniosku - kto ocenia i na co zwraca uwagę 
4. Zagadnienia etyczne i zarządzanie danymi 
5. Dokumentacja konkursowa - gdzie szukać informacji i jak je czytać 
6. Konstrukcja wniosku: 
 kosztorys 
 części merytoryczne 
 dorobek kierownika i skład zespołu 

    7. Rozliczanie projektów 
Zgłoszenie: formularz rejestracyjny. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Joanna Wronowska-Kurek  
Sekretariat Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 69, email: joanna.wronowska@pw.edu.pl 
 
__________________________________________________________________________________ 

https://www.sowa.efs.gov.pl/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/konkurs-nr-powr030100-ip08-00-bpo19-na-projekty-wspierajace-rozwoj-kadr-dla-sektora-uslug-dla-b/
mailto:marta.siewiera@pw.edu.pl
https://www.cop.pw.edu.pl/content/view/full/2001
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2. Harmonogram szkoleń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2019-10-03 Województwo Mazowieckie i Urząd 
Statystyczny w Warszawie 

Mazowsze wczoraj i dziś – kierunki 
rozwoju nowoczesnej gospodarki  

2019-10-04 Narodowe Centrum Nauki Szkolenie z zakresu zarządzania danymi 
naukowymi 

2019-10-08 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Dzień z Horyzontem 2020 

2019-10-09 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Horizon 2020 for the Circular Economy 
and Transforming Industry - spotkanie 
brokerskie 

2019-10-14 
2019-10-15 

Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

H2020 - Dzień informacyjny i spotkanie 
brokerskie w obszarze Nauka z udziałem 
społeczeństwa i dla społeczeństwa (SwafS) 

2019-10-16 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Raportowanie i audyt w projektach 
Horyzont 2020 

2019-11-13- 
2019-11-14 

Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Międzynarodowy Dzień Informacyjny i 
spotkania brokerskie w obszarze 
Przestrzeń kosmiczna 

2019-11-14- 
2019-11-15 

Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Dzień informacyjny i spotkanie brokerskie 
w obszarze Nauka z udziałem 
społeczeństwa i dla społeczeństwa SwafS 

 
 

email: izabela.dranka@pw.edu.pl 
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