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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. NCBR – przedsięwzięcie „Oczyszczalnia przyszłości” 
2. Konkurs PARP „Badania na rynek” 
3. Nabór wniosków do konkursu ERA-NET CORE Organic 
4. Program zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury B+R – I konkurs INFRASTARt  

 
Komunikaty 

1. Cykl webinariów „Tydzień z Horyzontem Europa” 
2. Nowe informacje dotyczące naboru wniosków na granty ERC 
3. Raporty roczne za 2020 r. do NCN 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. NCBR – przedsięwzięcie „Oczyszczalnia przyszłości” 
 
Cel: opracowanie i demonstracja innowacyjnych technologii oczyszczania ścieków, które umożliwią 
zastosowanie strategii gospodarki bezodpadowej. 

Tematyka: Nowe rozwiązania mają pozwolić ponownie wykorzystać produkty otrzymane w procesie 
technologicznym (obiegi zamknięte) albo umożliwić takie ich przetworzenie, które pozwoli na 
wykorzystanie w innych dziedzinach życia gospodarczego. Oczyszczalnia powinna pozwolić na 
zawrócenie biogenów do gleby w formie nawozów i polepszaczy gleby, zapewniając podstawy 
rolnictwa w obiegu zamkniętym. Oczyszczalnia przyszłości zapewni odzysk energii (lub 
energooszczędność ciągu technologicznego), usuwanie szkodliwych mikrozanieczyszczeń oraz odzysk 
wody (oczyszczonych ścieków), która będzie mogła być wykorzystana do celów gospodarczych 
i przemysłowych, np. do nawadniania w rolnictwie, utrzymania zieleni miejskiej, jako wymiennik 
ciepła w ciepłownictwie, jako rozpuszczalnik w przemyśle. 

Wnioskodawcy: nie określono katalogu zamkniętego. Do przedsięwzięcia mogą przystąpić wszystkie 
podmioty, które mają pomysł, wymagany potencjał i wolę opracowania rozwiązań zdefiniowanych 
w przedsięwzięciu, a także zdolność wykonania umowy. Jeden podmiot (rozumiany jako osoba 
fizyczna, jednostka organizacyjna albo osoba prawna) może złożyć nie więcej niż jeden wniosek, 
niezależnie od tego czy składa wniosek samodzielnie, czy łącznie z innymi podmiotami. 

Partnerstwo/podwykonawstwo: Wnioskodawcy mogą uczestniczyć w przedsięwzięciu zarówno 
samodzielnie, jak i wspólnie z innymi podmiotami, przy czym: 

• w przypadku wniosku złożonego przez kilka podmiotów, są oni traktowani jako jeden 
wnioskodawca, co oznacza m.in., że mogą sumować swój potencjał na potrzeby wymagań 
przedsięwzięcia i odpowiadają solidarnie względem NCBR, zarówno na etapie postępowania, 
jak i wykonania umowy, z zastrzeżeniem punktu kolejnego, 

• w zakresie podstaw wykluczenia ocenie, ze skutkiem dla wszystkich podmiotów tworzących 
wspólnie wnioskodawcę, podlega z osobna każdy wskazany we wniosku podmiot wchodzący 
w skład wnioskodawcy, 
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• zasady współpracy pomiędzy tymi podmiotami muszą być uregulowane pisemną umową 
(np. umową konsorcjum), która musi zostać przedstawiona NCBR wraz z wnioskiem, 

• zarówno wnioskodawca występujący samodzielnie, jak i wnioskodawcy działający wspólnie 
mogą powołać się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania, że spełniają warunki 
udziału określone w dokumentacji przedsięwzięcia w zakresie doświadczenia wnioskodawcy 
lub zespołu projektowego, potencjału technicznego lub technologicznego, w tym na potrzeby 
kryteriów oceny wniosków. Zasoby podmiotu trzeciego będą wzięte pod uwagę wyłącznie 
w przypadku, gdy podmiot ten weźmie rzeczywisty udział w realizacji przedsięwzięcia jako 
podwykonawca zgodnie z zasadami wynikającymi z umowy co najmniej w takim zakresie, 
w jakim nastąpiło udzielenie zasobów. Zmiana podmiotu trzeciego po złożeniu wniosku nie 
jest dopuszczalna z wyjątkiem sytuacji zmiany podwykonawcy zgodnie z postanowieniami 
umowy. 

Dofinansowanie: łączny budżet przedsięwzięcia to 27 mln zł. Maksymalne wynagrodzenie brutto dla 
jednego wykonawcy: etap I – 2 mln zł, etap II – 19 mln zł. 

Termin składania wniosków: do 22 lutego 2021 r.  

Miejsce/sposób składania wniosków: Wniosek o przystąpienie do postępowania wraz z załącznikami 
należy złożyć w formie pisemnej, w oparciu o wzór oraz zgodnie z wymogami określonymi 
w regulaminie konkursu. Wnioski należy składać w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
– ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, w punkcie przyjmowania przesyłek NCBR. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt:  
Małgorzata Szymańska 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 59 26, email: malgorzata.szymanska@pw.edu.pl 
 

 
2. Konkurs PARP „Badania na rynek” 

 
Cel: wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez 
wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych. 

Tematyka: wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę 
samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych 
bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie 
innowacyjnego procesu technologicznego. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą 
być wydatki inwestycyjne związane z inwestycją początkową, usługi doradcze, prace rozwojowe, 
wydatki inwestycyjne na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych oraz na recykling i ponowne 
wykorzystanie odpadów. 

Wnioskodawcy: o dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie 
mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Partnerstwo/podwykonawstwo: PW może występować w roli podwykonawcy. 

Dofinansowanie: kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów: 1) zlokalizowanych 
w województwie mazowieckim wynosi 65 mln zł, 2) zlokalizowanych w województwach innych niż 
mazowieckie wynosi 435 mln zł. 

https://www.gov.pl/web/ncbr/oczyszczalnia-przyszlosci
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Okres trwania projektu: rozpoczęcie realizacji projektu nie może zostać zaplanowane później niż 12 
m-cy od dnia złożenia wniosku. Okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę 
okresu kwalifikowalności kosztów w ramach PO IR tj. 31 grudnia 2023 r. 

Termin składania wniosków: do 17 lutego 2021 r.  

Miejsce/sposób składania wniosków: Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w 
wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie PARP. 

Zgodnie z pismem okólnym nr 3/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 20 maja 2016 r. 
dokumentację związaną z procesem zgłaszania się jednostek organizacyjnych PW w roli 
podwykonawcy prac merytorycznych w projekcie, w kwotach powyżej limitu wskazanego 
w pełnomocnictwach kierowników jednostek organizacyjnych PW, podpisuje Prorektor ds. Nauki za 
pośrednictwem Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii CZIiTT PW. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt:  
Elżbieta Śmietanka 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 59 26, email: elzbieta.smietanka@pw.edu.pl 
 

 
3. Nabór wniosków do konkursu ERA-NET CORE Organic 
 
Cel: finansowanie badań z zakresu zrównoważonych i ekologicznych systemów żywności. 

Tematyka: Organic farming systems for improved mixed plant and animal production: 
• Sub-topic 1: Robust and resilient mixed animal farming systems, 
• Sub-topic 2: Support for robust and resilient crop production systems, 
• Sub-topic 3: Eco-efficient production and use of animal feed at local level. 

Wnioskodawcy: mikrofirmy, małe i średnie firmy, duże firmy, uczelnie, jednostki naukowe, konsorcja 
(przedsiębiorstwo + organizacja badawcza). 

Dofinansowanie: kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów to 600 000 euro. 

Okres trwania projektu: 36 m-cy. 

Termin składania wniosków: do 8 marca 2021 r., godz. 11:00.  

Miejsce/sposób składania wniosków: nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez 
system elektroniczny dostępny na stronie konkursu CORE Organic. 

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów 
rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku 
o dofinansowanie. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
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 
 

https://lsi1420.parp.gov.pl/home
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-rynek-konkurs-ogolny-2
https://www.submission-coreorganic.eu/
https://www.gov.pl/web/ncbr/era-net-core-organic-cofund-third-call-2021
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Justyna Wojciechowska  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl 
 

 
4. Program zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury B+R – I konkurs INFRASTARt  
 
Cel: zwiększenie wykorzystania infrastruktury B+R i umiędzynarodowienie działalności jednostek 
naukowych. 

Tematyka: wsparcie kosztów utrzymania infrastruktury B+R zbudowanej lub przebudowanej dzięki 
realizacji projektów w ramach II priorytetu PO IG, dla których ostateczne koszty kwalifikowalne 
dofinansowane ze środków PO IG wyniosły co najmniej 25 mln zł i za pomocą której można prowadzić 
prace B+R oraz świadczyć usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych. 

Wnioskodawcy: jednostki naukowe spełniająca łącznie poniższe warunki: 
• zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski, 
• będące beneficjentem projektu realizowanego w priorytecie II Infrastruktura sfery B+R 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 

Dofinansowanie: wysokość dofinansowania dla wykonawcy jest ustalana na podstawie zasad 
określonych w Regulaminie konkursu. 

Dofinansowanie przyznane jest na realizację projektu realizowanego zgodnie z przepisami o pomocy 
publicznej w zakresie wykorzystania infrastruktury B+R. 

Okres trwania projektu: do 31 grudnia 2024 r. 

Termin składania wniosków: do 11 marca 2021 r., godz. 16:00.  

Miejsce/sposób składania wniosków: wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego LSI. 

Wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek dla danego projektu, dlatego 
zainteresowane jednostki powinny zgłosić chęć swojego udziału do COP PW. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Magdalena Mielniczuk 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 71 98, email: magdalena.mielniczuk@pw.edu.pl 
 

Komunikaty 

 
1. Cykl webinariów „Tydzień z Horyzontem Europa” 
 
Sieć Regionalnych Punktów Kontaktowych Programów Ramowych UE oraz Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE zapraszają na cykl 15 bezpłatnych webinariów „Tydzień z Horyzontem 
Europa”, które odbędą się od 8 do 12 lutego 2021 roku. 

Rejestracja prowadzona jest osobno na poszczególne webinaria. 
 
 
 

https://www.gov.pl/attachment/6e8f0523-60f5-4b24-a617-ae364e4884c3
https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php
https://www.gov.pl/web/ncbr/infrastart-i-konkurs
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PONIEDZIAŁEK – 8 lutego 2021 
 
Webinarium 1, godz. 9:00 – 11:00 

• Wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego 

• Business & Science Poland – efektywna współpraca kluczem do sukcesu 

• Sieć RPK w Polsce – wczoraj, dziś i jutro 

• Co nowego w Horyzoncie Europa – podsumowanie zmian w stosunku do programu Horyzont 
2020 

• Jakie są korzyści z udziału w programie HE? 
Link do rejestracji na Webinarium 1 
 
Webinarium 2, godz. 12:00 – 13:00 

• Strategia projektowa Horyzont Europa – dla naukowca i instytucji 
Link do rejestracji na Webinarium 2 
 
Webinarium 3, godz. 14:00 – 15:00 

• Jak budować współpracę z odpowiednimi partnerami, czyli co można przeczytać w Programie 
Pracy? 

Link do rejestracji na Webinarium 3 
 
WTOREK – 9 lutego 2021 
 
Webinarium 4, godz. 09:00 – 11:00 

• Granty ERC – wszystko co powinieneś wiedzieć o przygotowaniu wniosku 

• Granty ERC – jak podejść do tematu? 

• Ambitny, ponadprzeciętny i nowatorski? Jaki powinien być wniosek o grant ERC? 
– prof. dr  hab. inż. Andrzej Jajszczyk, wiceprzewodniczący ERC 

• Moja droga do grantu ERC 
Link do rejestracji na Webinarium 4 
 
Webinarium 5, godz. 12:00 – 13:00 

• Infrastruktury badawcze – cele i obszary interwencji 
Link do rejestracji na Webinarium 5 
 
Webinarium 6, godz. 14:00 – 15:00 

• Projekty mobilnościowe dla rozwoju kariery naukowca – Działania Marii Skłodowskiej-Curie 
– IF, COFUND, RISE, ITN 

Link do rejestracji na Webinarium 6 
 
ŚRODA – 10 lutego 2021 
 
Webinarium 7, godz. 09:00 – 11:00 

• Koncepcja klastrów w Horyzoncie Europa 

• Żywność, biogospodarka, naturalne zasoby, rolnictwo i środowisko 

• Zdrowie 

• Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne 

• Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa 
Link do rejestracji na Webinarium 7 

https://rpkkrakow.clickmeeting.com/649345681/register
https://rejestracje.ppnt.poznan.pl/formularz/173-strategia-projektowa-horyzont-europa-dla-naukowca-i-instytucji
https://rpkkrakow.clickmeeting.com/433556615/register
https://rpkkrakow.clickmeeting.com/288154927/register
https://rejestracje.ppnt.poznan.pl/formularz/174-infrastruktury-badawcze-cele-i-obszary-interwencji
https://rpkkrakow.clickmeeting.com/projekty-mobilnosciowe-dla-rozwoju-kariery-naukowca-akcje-marii-sklodowskiej-curie/register?_ga=2.32988926.1958280611.1604227555-896091726.1587448974
https://rejestracje.ppnt.poznan.pl/formularz/175-koncepcja-klastrow-w-horyzoncie-europa
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Webinarium 8, godz. 12:00 – 13:00 

• Partnerstwa europejskie. Czym są i do czego służą? 
Link do rejestracji na Webinarium 8 
 
Webinarium 9, godz. 14:00 – 15:00 

• Misje. Nowa inicjatywa KE – Wprowadzenie i ogólne założenia 
Link do rejestracji na Webinarium 9 
 
CZWARTEK – 11 lutego 2021 
 
Webinarium 10, godz. 09:00 – 11:00 

• Horyzont Europa dla Innowatorów 

• Program Ramowy Horyzont Europa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw: EIC Pathfinder i EIC 
Accelerator 

Link do rejestracji na Webinarium 10 
 
Webinarium 11, godz. 12:00 – 13:00 
Poszerzanie uczestnictwa i wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej: 

• Koncepcja Widening w Horyzoncie Europa 

• Szanse i zagrożenia dla jednostki 
Link do rejestracji na Webinarium 11 
 
Webinarium 12, godz. 14:00 – 15:00 

• Jak zwiększyć sukces jednostki w Horyzoncie Europa? 
Link do rejestracji na Webinarium 12 
 
PIĄTEK – 12 lutego 2021 
 
Webinarium 13, godz. 09:00 – 11:00 

• Jak zwiększyć swoje szanse na grant, czyli jak czytać ogłoszenia o konkursie? 

• Eksperci Komisji Europejskiej na Horyzoncie 
Link do rejestracji na Webinarium 13 
 
Webinarium 14, godz. 12:00 – 13:00 

• Propozycje zmian w Model Grant Agreement w Horyzoncie Europa 
Link do rejestracji na Webinarium 14 
 
Webinarium 15, godz. 14:00 – 15:00 

• Po co realizujemy projekty? Znaczenie Impaktu w projektach w programach ramowych 
– jak go dobrze napisać 

Link do rejestracji na Webinarium 15 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE. 
 
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 
_____________________________________________________________________________ 

https://rpkkrakow.clickmeeting.com/723591949/register
https://rejestracje.ppnt.poznan.pl/formularz/176-misje-nowa-inicjatywa-ke
https://rpkkrakow.clickmeeting.com/program-ramowy-horyzont-europa-dla-malych-i-srednich-przedsiebiorcow/register?_ga=2.263583180.1958280611.1604227555-896091726.1587448974
https://rejestracje.ppnt.poznan.pl/formularz/177-poszerzanie-uczestnictwa-i-wzmacnianie-europejskiej-przestrzeni-badawczej
https://rpkkrakow.clickmeeting.com/278712367/register
https://rejestracje.ppnt.poznan.pl/formularz/178-jak-zwiekszyc-swoje-szanse-na-grant-czyli-jak-czytac-ogloszenia-o-konkursie-eksperci-komisji-europejskiej-na-horyzoncie
https://rpkkrakow.clickmeeting.com/propozycje-zmian-w-model-grant-agreement/register?_ga=2.262664524.1958280611.1604227555-896091726.1587448974-v4--japonia-ii-konkurs
https://rejestracje.ppnt.poznan.pl/formularz/172-po-co-realizujemy-projekty-znaczenie-impaktu-w-projektach-w-programach-ramowych-jak-go-dobrze-napisac
https://www.kpk.gov.pl/tydzien-z-horyzontem-europa
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2. Nowe informacje dotyczące naboru wniosków na granty ERC 
 
Projekty dokumentów do konkursów na granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European 
Research Council) zostaną opublikowane na stronie ERC pod koniec stycznia bądź na początku lutego 
2021 r. 

ERC planuje określenie terminów składania oraz ewaluacji wniosków jak najbardziej zbliżonych do 
pierwotnie planowanych. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 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. Raporty roczne za 2020 r. do NCN 
 
W związku z terminem składania raportów rocznych do Narodowego Centrum Nauki do 31 marca 
2021 r. oraz nawiązując do preferowanej przez NCN formy dokumentacji dotyczącej realizowanych 
projektów badawczych, jaką jest dokumentacja opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
właściwych osób i przesyłania jej na adres ESP ePUAP, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dostarczenie 
do COP najpóźniej do dnia 15 marca 2021 r.: 

• dwóch egzemplarzy raportu wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF podpisanych odręcznie 
przez Dziekana Wydziału i Pełnomocnika Kwestora oraz Kierownika projektu, 

jeśli raport dotyczy projektu od 25. edycji konkursowej (od OPUS 13, PRELUDIUM 13) 

• jednego egzemplarza raportu wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF podpisanego odręcznie 
przez Dziekana Wydziału i Pełnomocnika Kwestora, 

• PDF raportu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES 
przez Kierownika projektu (PDF prosimy przesyłać na adres: Weronika.Figurska@pw.edu.pl). 

Ze względu na dużą liczbę dokumentów podpisywanych elektronicznie przez Prorektora, dostarczenie 
do COP dokumentów we wskazanym terminie pozwoli na uzyskanie niezbędnych podpisów Kwestor 
i  Prorektora na wersji papierowej raportów oraz opatrzenie przez Prorektora podpisem 
elektronicznym plików PDF lub skanów raportów, a także przesłanie dokumentów do NCN poprzez 
Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP w Dziale Projektów Krajowych COP.  

UWAGA: uprzejmie prosimy Kierowników projektów posiadających podpisy elektroniczne 
o sprawdzenie ważności certyfikatów swoich podpisów, a w przypadku upływu terminu ważności 
o skontaktowanie się z Centrum Informatyzacji w celu ich odnowienia. 
 
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://erc.europa.eu/news/2021-work-programme-and-first-calls
https://www.ci.pw.edu.pl/Uslugi/Podpis-elektroniczny
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 2021-01-27 
 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2021-01-27  
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT 
– Podmiot Zarządzający WIB  

Warsztaty online dla kandydatów na liderów 
WIB "Realizacja zadań badawczych oraz 
komercjalizacja w Programie WIB – aspekty 
praktyczne"  

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  

2021-02-02  
Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE  

Warsztaty z pisania wniosków ERC  

2021-02-03  
Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE  

Warsztaty z pisania wniosków ERC  

2021-02-04  Projekt Net4Mobility+  
Webinarium: Przygotowanie umowy grantowej 
w projektach MSCA IF  

2021-02-08 – 
2021-02-12  

Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE, Sieć 
Regionalnych Punktów 
Kontaktowych, Business Science 
Poland  

Cykl webinariów "Tydzień z Horyzontem Europa" 

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://wib.port.org.pl/warsztaty-dla-kandydatow-na-liderow-zespolow-badawczych/
https://wib.port.org.pl/warsztaty-dla-kandydatow-na-liderow-zespolow-badawczych/
https://wib.port.org.pl/warsztaty-dla-kandydatow-na-liderow-zespolow-badawczych/
https://wib.port.org.pl/warsztaty-dla-kandydatow-na-liderow-zespolow-badawczych/
http://www.aal-europe.eu/info-day-2021/
http://www.aal-europe.eu/info-day-2021/
https://www.hth-styria.com/home
https://www.hth-styria.com/home
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/warsztaty-z-pisania-wnioskow-erc-2
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/warsztaty-z-pisania-wnioskow-erc-3
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/webinarium-przygotowanie-umowy-grantowej-w-projektach-msca-if
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/webinarium-przygotowanie-umowy-grantowej-w-projektach-msca-if
https://www.kpk.gov.pl/tydzien-z-horyzontem-europa
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

