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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. NCBR – INFOSTRATEG – Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne 
i mechatroniczne – I Konkurs 
 

Komunikaty 
1. Przesunięcie terminów rozpoczęcia naboru wniosków na granty ERC 
2. Filmy instruktażowe dot. grantów ERC 
3. Baza dokumentów, uzgodnień i regulacji w witrynie SharePoint COP 
4. Webinarium „The European Institute of Innovation and Technology (EIT): Knowledge and 

Innovation Communities and HUBs” 
 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. NCBR – INFOSTRATEG – Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne 
i mechatroniczne – I Konkurs  
 
Cel: Rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną 
inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.  
Tematyka:  

• temat nr 2: Rozpoznawanie obrazów medycznych w zakresie: dróg oddechowych 
(w szczególności w zw. z zagrożeniami COVID), raka piersi u kobiet, raka prostaty u mężczyzn;  

• temat nr 11: Weryfikowanie źródeł informacji i detekcja fake newsów.  
Wnioskodawcy:  

1) jednostki naukowe lub przedsiębiorcy samodzielnie; 
2) konsorcja składające się maksimum z 3 podmiotów: 

a) wyłącznie jednostek naukowych, 
b) wyłącznie przedsiębiorstw, 
c) jednostek naukowych i przedsiębiorstw. 

Wnioskodawcą indywidualnym lub liderem konsorcjum musi być podmiot, który będzie realizował 
wdrożenie wyników projektu. 
Dofinansowanie:  

• temat nr 2 – od 3,5 mln zł do 10 mln zł;  
• temat nr 11 – od 1,7 mln zł do 8 mln zł.  

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100%. 
Okres trwania projektu: 36 m-cy (plus 6 m-cy dla NCBR na ocenę i odebranie fazy I i fazy II). Projekty 
wybrane do dofinansowania konkurują ze sobą przez cały okres trwania projektów.  
Termin składania wniosków: do 26 lutego 2021 r., godz. 16:00. 

Miejsce/sposób składania wniosków: Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez 
system LSI. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.  

https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-i-konkursu-w-ramach-programu-infostrateg-65673/
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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 
 

Komunikaty 

 
1. Przesunięcie terminów rozpoczęcia naboru wniosków na granty ERC 
 
Z powodu późnego przyjęcia budżetu UE na lata 2021-2027 i programu Horyzont Europa, Europejska 
Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) przesunęła terminy rozpoczęcia 
naboru wniosków na Starting Grants, Consolidator Grants i Advanced Grants. Nowe terminy zostaną 
ogłoszone w połowie stycznia 2021 r. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są stronie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Edyta Czerwonka  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 80, email: edyta.czerwonka@pw.edu.pl 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Filmy instruktażowe dot. grantów ERC 
 
Zachęcamy do obejrzenia nowych filmów instruktażowych „ERC Classes”, przygotowanych przez 
Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC). 

W filmach przedstawiono proces składania wniosków oraz ich oceny. Zawarto w nich także wskazówki 
dla osób aplikujących o granty dotyczące pisania poszczególnych części wniosku oraz 
przygotowywania się do rozmowy z panelem ekspertów. 
 
Playlista 6 filmów dostępna jest na kanale YouTube ERC. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Edyta Czerwonka  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 80, email: edyta.czerwonka@pw.edu.pl 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Baza dokumentów, uzgodnień i regulacji w witrynie SharePoint COP 
 
Centrum Obsługi Projektów wprowadziło zmiany w witrynie SharePoint. Przeniesiono do niej 
materiały publikowane dotychczas na stronie COP, w zakładkach dostępnych jedynie z sieci 
Politechniki Warszawskiej. Dzięki temu z dokumentów będzie można korzystać także spoza sieci PW, 
np. w trakcie pracy zdalnej. 

https://erc.europa.eu/news/delays-2021-calls
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtv6FnsXqnXAYRk6HCErwMxwML0ZKoMcy
https://docs.pw.edu.pl/cop/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx
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Dostępne obecnie w witrynie SharePoint materiały ułatwiają przygotowanie i składanie wniosków 
w konkursach na projekty badawcze oraz realizację projektów na uczelni. Są to: 

• regulacje wewnętrzne PW i zewnętrzne instytucji ogłaszających konkursy, 

• uzgodnienia wewnętrzne i zewnętrzne, np. korespondencja z instytucjami ogłaszającymi 
konkursy, 

• wzory dokumentów obowiązujące na PW. 

W witrynie znaleźć też można aktualizowany raz w miesiącu roczny harmonogram konkursów 
organizowanych w ramach funduszy krajowych, międzynarodowych i strukturalnych. 

Udostępnione dokumenty przeznaczone są do użytku wewnętrznego. Informacje będą uzupełniane 
na bieżąco, o czym będziemy informować Państwa w naszym newsletterze. 

Dostęp do witryny mają wszyscy pracownicy PW, którzy korzystają z domeny @pw.edu.pl. Przy 
logowaniu należy wpisać: login – adres mailowy @pw.edu.pl i hasło – takie jak do komputera 
służbowego lub poczty służbowej. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Katarzyna Łukaszewska 
Sekcja Informacji Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 13 63, email: katarzyna.lukaszewska@pw.edu.pl 
 

 
4. Webinarium „The European Institute of Innovation and Technology (EIT): Knowledge and 
Innovation Communities and HUBs” 
 
Zachęcamy do udziału w bezpłatnym webinarium na temat działalności Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii w Europie i w Polsce, oraz możliwości współpracy w ramach EIT pomiędzy 
różnymi podmiotami w obszarze badań, biznesu i edukacji. 

Spotkanie, organizowane przez NCBR we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
odbędzie się 15 stycznia 2021 r., w godz. 10.00-13.15. 

Na webinarium należy zarejestrować się do 13 stycznia 2021 r. poprzez formularz. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są w Zaproszeniu na webinarium oraz Agendzie webinarium.  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
dr Aneta Milczarczyk 
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 89, email: aneta.milczarczyk@pw.edu.pl 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Data  Organizator  Temat  

2021-01-15  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  Webinarium „The European Institute of 
Innovation and Technology (EIT): Knowledge 
and Innovation Communities and HUBs” 

 
email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 

https://docs.pw.edu.pl/cop/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx
https://cop.pw.edu.pl/Szkolenia-Materialy/Harmonogram-konkursow
https://ncbr.clickmeeting.com/webinar-on-the-eit-kics-for-poland/register?_ga=2.192552874.1455827888.1608112798-1669502523.1607594328
https://cop.pw.edu.pl/content/download/2013/23338/file/Zaproszenie_Webinarium%20EIT.pdf
https://cop.pw.edu.pl/content/download/2014/23342/file/Agenda_Webinarium%20EIT.pdf
https://cop.pw.edu.pl/Aktualnosci/Webinarium-The-European-Institute-of-Innovation-and-Technology-EIT-Knowledge-and-Innovation-Communities-and-HUBs
https://cop.pw.edu.pl/Aktualnosci/Webinarium-The-European-Institute-of-Innovation-and-Technology-EIT-Knowledge-and-Innovation-Communities-and-HUBs
https://cop.pw.edu.pl/Aktualnosci/Webinarium-The-European-Institute-of-Innovation-and-Technology-EIT-Knowledge-and-Innovation-Communities-and-HUBs

