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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. NCN ogłosiło konkurs SONATINA 5 
2. Nabór do konkursu SHENG 2 
3. Konkurs Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT na wyłonienie zespołów badawczych 

prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego 
4. II nabór w Programie Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego  
 

Komunikaty 
1. EURAXESS – granty i stypendia styczeń 2021 r. 
2. Webinarium „What to do now for success in Horizon Europe ERC Grants” 
3. Materiał informacyjny „Grant ERC – przełomowy krok w karierze naukowej” 
4. Informacja ws. modułu Projekty w Bazie Wiedzy PW 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. NCN ogłosiło konkurs SONATINA 5 
 
Cel: wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia 
badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji 
staży w zagranicznych ośrodkach naukowych. 

Tematyka: badania naukowe (badania podstawowe i aplikacyjne) w dowolnej dyscyplinie naukowej. 

Wnioskodawcy: uczelnie; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; instytuty 
naukowe PAN; instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe utworzone 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; grupy podmiotów, w skład 
których wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane wcześniej albo co najmniej jeden z tych 
podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca; centra naukowo-przemysłowe; centra Polskiej 
Akademii Nauk; biblioteki naukowe; przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego; 
jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej; osoby fizyczne. 

Dofinansowanie: Jednostka naukowa, w której realizowany będzie projekt badawczy, otrzyma środki 
finansowe na: 

 zatrudnienie kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu 
pracy na stanowisku naukowym w okresie realizacji przez niego projektu badawczego, 

 realizację projektu badawczego zgodnie z kosztorysem wskazanym we wniosku, 

 realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego w wybranym przez niego 
zagranicznym ośrodku naukowym. 
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Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy. 

Termin składania wniosków: do 15 marca 2021 r., godz. 16:00. 

Miejsce/sposób składania wniosków: Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest 
w  formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. Jeden egzemplarz wniosku 
z załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów Krajowych COP do 5 marca 2021 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 
 

 
2. Nabór do konkursu SHENG 2 
 
Cel: realizacja zadań badawczych przez polskie zespoły naukowe w ramach polsko-chińskich 
projektów badawczych. 

Tematyka: badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z paneli HS6 (HS6_001-HS6_007, 
HS6_013-HS6_014), ST4, ST5, ST8 lub NZ1-NZ9. 

Wnioskodawcy: uczelnie; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; instytuty 
naukowe PAN; instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie 
odrębnych ustaw działający 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; grupy podmiotów, w skład 
której wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane powyżej albo co najmniej jeden z tych 
podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca; centra naukowo-przemysłowe; centra Polskiej 
Akademii Nauk; biblioteki naukowe; przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego; 
jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej; osoby fizyczne; przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej 
niż określone powyżej.  

Dofinansowanie: Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części 
projektu badawczego nie może być mniejsza niż 250 tys. zł. 

Okres trwania projektu: 36 m-cy. 

Termin składania wniosków: do 15 marca 2021 r., godz. 16:00. 

Miejsce/sposób składania wniosków: Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest 
w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. Jeden egzemplarz wniosku należy 
złożyć w Dziale Projektów Krajowych COP do 5 marca 2021 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 
 

 

https://osf.opi.org.pl/app/
https://osf.opi.org.pl/app/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina5
https://osf.opi.org.pl/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sheng2
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3. Konkurs Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT na wyłonienie zespołów badawczych prowadzących 
działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego 
 
Cel: wyłonienie zespołu badawczego lub zespołów badawczych prowadzących działalność naukową. 

Tematyka: biotechnologia medyczna – onkologia. 

Wnioskodawcy: uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytuty 
naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe, biblioteki naukowe, 
Centrum Łukasiewicz, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. 

Dofinansowanie: Środki przeznaczone na finansowanie działalności zespołów badawczych wynoszą 
450 milionów zł. Nie określono minimalnej i maksymalnej wysokości środków na finansowanie 
zadania badawczego.  

Okres trwania projektu: Zespoły badawcze są zobowiązane do określenia zadania badawczego i jego 
harmonogramu na okres maksymalnie pięciu lat.  

Termin składania wniosków: do 12 marca 2021 r., godz. 16:00. 

Miejsce/sposób składania wniosków: w wersji papierowej lub w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP. Komplet dokumentacji w formacie pdf powinien 
zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dokumenty muszą zawierać aktywny 
certyfikat podpisu elektronicznego, umożliwiający jego weryfikację; dodatkowo wymagany jest 
załącznik do wniosku – Kosztorys zadania badawczego część C.2 w wersji edytowalnego pliku Excel). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie programu Wirtualny Instytut Badawczy.  
 
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 
 

 
4. II nabór w Programie Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego  
 
Cel: zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-
Darczyńcami, tj. Islandią, Liechtensteinem i Norwegią. 

Tematyka: rozwój kadr pracujących w obszarze edukacji oraz wzmocnienie jakości i dostępu do wiedzy 
w Polsce.  

Nabór w ramach czterech komponentów: 

I. Profesjonalny rozwój kadry: 

a. wizyty studyjne dla kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej, 

b. intensywne szkolenia – szkolenia prowadzone przez trenerów/ekspertów z Państw-Darczyńców 
organizowane w Polsce dla polskiej kadry pracującej w sektorze edukacji. 

II. Mobilność w szkolnictwie wyższym: 

a. dla studentów – mobilności i praktyki, 

https://wib.port.org.pl/konkursy/ogloszenia-o-konkursach/
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b. dla pracowników uczelni – prowadzenie zajęć dydaktycznych w krajach przyjmujących, udział 
w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach; wizyty typu „job shadowing”. 

III. Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia 
zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego: 

a. opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia 
zawodowego/kształcenia ustawicznego, w tym programów nauczania, metod nauczania bądź nowych 
narzędzi, 

b. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-
Darczyńców (np. seminaria, konferencje, warsztaty edukacyjne, intensywne szkolenia dla osób 
uczących się oraz nauczycieli/ trenerów), 

c. opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju szkolnictwa 
zawodowego/branżowego i kształcenia ustawicznego, 

d. edukacja zdalna. 

Projekt może być wdrażany osobno dla każdego z działań (a, b, c lub d), albo może składać się z dwóch, 
trzech lub wszystkich działań. 

IV. Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na 
wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia 
ustawicznego), poprzez: 

a. opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia na różnych poziomach edukacji (z wyłączeniem 
VET), w tym programów nauczania, 

b. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-
Darczyńców (np. seminaria, konferencje, warsztaty edukacyjne, intensywne szkolenia dla osób 
uczących się oraz nauczycieli, trenerów, wydarzenia kulturalne związane z edukacją), 

c. opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii w zakresie edukacji 
i szkoleń w zakresie uwzględnienia edukacji w rozwoju regionu, 

d. edukacja zdalna. 

Projekt może być wdrażany osobno dla każdego z działań (a, b, c lub d), albo może składać się z dwóch, 
trzech lub wszystkich działań. 

Wnioskodawcy: polskie podmioty prawa, działające w sektorze edukacji formalnej lub pozaformalnej 
(rodzaj podmiotu jest uzależniony od danego komponentu). 

Partnerstwo/podwykonawstwo: Projekty realizowane w ramach komponentu mogą być realizowane 
w partnerstwie zgodnie z katalogiem kwalifikowalnych partnerów. Partnerstwo powinno składać się 
z co najmniej dwóch podmiotów. Wnioskodawca składa wniosek w imieniu wszystkich partnerów 
zaangażowanych w projekt. 

W przypadku wizyt studyjnych obowiązkowe jest posiadanie instytucji przyjmującej zgodnie 
z poniższym katalogiem: Podmioty prawne ustanowione w Państwach-Darczyńcach, Instytucje VET 
w Szwajcarii, w ramach specjalnej umowy o współpracy z Liechtensteinem. 

Dofinansowanie: Całkowita dostępna wysokość środków przeznaczona do rozdystrybuowania 
pomiędzy beneficjentów (środki z MF EOG na lata 2014-2021 wraz z wkładem krajowym) w ramach 
tego naboru wniosków wynosi: 14 381 096 euro. 

Komponent I: 822 740 euro. 
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Komponent II: 1 371 178 euro. 

Komponent III: 6 513 589 euro. 

Komponent IV: 5 673 589 euro. 

Dofinansowanie projektów otrzymane w ramach programu pokrywa do 100% całkowitego, 
kwalifikowalnego kosztu projektu. Dofinansowanie przyznawane jest w euro (EUR 1 = PLN 4,5565). 

Maksymalna wartość grantu na realizowane działania zależy od komponentu. 

Okres trwania projektu: do 24 m-cy (w zależności od komponentu). Ostateczny termin 
kwalifikowalności wydatków w ramach projektu to 30 kwietnia 2024 r. 

Termin składania wniosków: do 12 kwietnia 2021 r., godz. 16:00. 

Miejsce/sposób składania wniosków: system online.frse.org.pl. 

Wnioskodawca może złożyć po jednym wniosku do każdego komponentu. 

Ze względu na to, że wnioskodawca składa jeden wniosek do każdego komponentu, jednostki PW 
zainteresowane aplikowaniem w tym programie prosimy o wcześniejszy kontakt z Działem Funduszy 
Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów PW. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na Programu Edukacja. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
dr Anita Uchańska-Bieniusiewicz 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 27, email: anita.uchanska@pw.edu.pl 
 
Marta Siewiera 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 71 99, email: marta.siewiera@pw.edu.pl 
 

Komunikaty 

 
1. EURAXESS – granty i stypendia styczeń 2021 r. 
 
Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym 
etapie kariery naukowej (styczeń 2021 r.). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu EURAXESS. 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Webinarium „What to do now for success in Horizon Europe ERC Grants” 
 
Zachęcamy do udziału w bezpłatnym webinarium dla naukowców na temat struktury programu 
Horyzont Europa w odniesieniu do ERC Starting Grants, Consolidator Grants i Advanced Grants. 

Webinarium odbędzie się 18 stycznia 2021 r., w godz. 14.00-15.00. 

Na webinarium należy się zarejestrować poprzez formularz online. Liczba miejsc jest ograniczona. 

 

https://online.frse.org.pl/
https://education.org.pl/kategoria_naboru/ii-nabor/
https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
https://www.opencosmos.science/page/190488?utm_medium=email&utm_campaign=920336-enough-talk-about-horizon-europe-erc&utm_source=products%2F103226-OpenERC-step-by-step-guide-platform&simplero_object_id=pu_52Ufyd1SDv3bMz5qWbJKMBZt
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Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Funding Expert Academy. 
 
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. Materiał informacyjny „Grant ERC – przełomowy krok w karierze naukowej” 
 
Zachęcamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez Centrum Obsługi Projektów dla 
pracowników i doktorantów PW rozważających aplikowanie o grant Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych (ERC).   

Jakie są kryteria oceny w konkursach Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych? Jak przygotować się 
do aplikowania o grant? Na co zwrócić uwagę, pisząc wniosek? Do kogo można zwrócić się o wsparcie? 
Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w materiale informacyjnym przygotowanym przez COP PW.  

Zawiera on także informacje na temat rodzajów grantów ERC i poszczególnych etapów konkursów, 
a także wskazówki dotyczące procesu aplikowania.    

Materiał informacyjny „Grant ERC – przełomowy krok w karierze naukowej” dostępny jest w witrynie 
SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW, w folderze „Poradnik dla naukowca”. Znaleźć tam 
można także zestaw linków do materiałów przydatnych dla osób aplikujących o granty ERC: wniosków, 
które uzyskały finansowanie, porad laureatów, materiałów filmowych.  

Dostęp do witryny SharePoint COP 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 o proces aplikowania o granty ERC prosimy o kontakt: 
Edyta Czerwonka  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 80, email: edyta.czerwonka@pw.edu.pl 
 

 
4. Informacja ws. modułu Projekty w Bazie Wiedzy PW 
 
W związku z licznymi pytaniami ws. projektów w Bazie Wiedzy PW informujemy, że trwają prace nad 
uruchomieniem nowej wersji modułu. Nie jest ona jeszcze udostępniona. Będzie zawierała informacje 
nt. wniosków składanych i projektów realizowanych przez PW w ramach programów i konkursów 
obsługiwanych przez COP PW. Zastąpi poprzednią wersję modułu, dostępną obecnie w Bazie Wiedzy 
PW także dla osób niezalogowanych.  

Starsza, aktualnie dostępna, wersja modułu nie jest uzupełniana ani administrowana przez COP i nie 
odzwierciedla pełnej informacji na temat projektów realizowanych przez PW. Zostanie ona 
zarchiwizowana po wdrożeniu nowej wersji.  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
dr Halina Bukowiecka 
Sekcja Informacji Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 57 71, email: halina.bukowiecka@pw.edu.pl 

https://www.opencosmos.science/page/190488?utm_medium=email&utm_campaign=920336-enough-talk-about-horizon-europe-erc&utm_source=products%2F103226-OpenERC-step-by-step-guide-platform&simplero_object_id=pu_52Ufyd1SDv3bMz5qWbJKMBZt
https://docs.pw.edu.pl/cop/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx
https://docs.pw.edu.pl/cop/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx
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Katarzyna Łukaszewska 
Sekcja Informacji Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 13 63, email: katarzyna.lukaszewska@pw.edu.pl 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2021-01-13  Joint Programming Platform 
(JPP) ERA-Net Smart Energy 
Systems  

Webinarium dot. I konkursu (MICall20) w 
ramach ERA-Net ENERDIGIT  

2021-01-15  Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju  

Webinarium "The European Institute of 
Innovation and Technology (EIT): Knowledge 
and Innovation Communities and HUBs"  

2021-01-18  Funding Expert Academy  Webinarium "What to do now for success in 
Horizon Europe ERC Grants"  

2021-01-27 – 
2021-01-28  

AAL Association  Spotkania informacyjne dotyczące konkursu 
AAL Call 2021  

2021-01-28  Human Technology Styria, 
Joanneum Research, Medical 
University of Graz, SFG, Science 
Park Graz, City of Graz  

Klaster Zdrowie w Horyzoncie Europa – 
spotkanie brokerskie  

2021-03-24  Joint Programming Platform 
(JPP) ERA-Net Smart Energy 
Systems  

Webinarium dot. I konkursu (MICall20) w 
ramach ERA-Net ENERDIGIT 

 
 

email: izabela.dranka@pw.edu.pl 
 

https://www.eranet-smartenergysystems.eu/Event/72/Webinar-on-Joint-Call-2020-%E2%80%9EMICall20%E2%80%9C.html
https://www.eranet-smartenergysystems.eu/Event/72/Webinar-on-Joint-Call-2020-%E2%80%9EMICall20%E2%80%9C.html
https://www.cop.pw.edu.pl/Aktualnosci/Webinarium-The-European-Institute-of-Innovation-and-Technology-EIT-Knowledge-and-Innovation-Communities-and-HUBs
https://www.cop.pw.edu.pl/Aktualnosci/Webinarium-The-European-Institute-of-Innovation-and-Technology-EIT-Knowledge-and-Innovation-Communities-and-HUBs
https://www.cop.pw.edu.pl/Aktualnosci/Webinarium-The-European-Institute-of-Innovation-and-Technology-EIT-Knowledge-and-Innovation-Communities-and-HUBs
https://www.opencosmos.science/page/190488?utm_medium=email&utm_campaign=920336-enough-talk-about-horizon-europe-erc&utm_source=products%2F103226-OpenERC-step-by-step-guide-platform&simplero_object_id=pu_52Ufyd1SDv3bMz5qWbJKMBZt
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