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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Nabór wniosków do I konkursu ERA-NET ENERDIGIT 
2. Fulbright Specialist Program – pobyt amerykańskich specjalistów w Polsce 
3. Konkurs sieci JPIAMR 
4. Instrument Wspierania Projektów 2021 Rady Państw Morza Bałtyckiego PSF 2021 Call 

 
Komunikaty 

1. Harmonogram konkursów na rok 2021 (stan na 1.02.2021) 
2. Cykl webinariów „Tydzień z Horyzontem Europa” 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Nabór wniosków do I konkursu ERA-NET ENERDIGIT 
 
Cel: finansowanie badań z zakresu cyfrowej transformacji systemów i sieci energetycznych. 

Tematyka:  

• Advance the green energy transition in all sectors of the energy system while ensuring security 
of supply; 

• Shaping new transnational business and investment opportunities by sector coupling and 
development of new value chains in innovative and cost-effective energy solutions, thereby 
creating new employment opportunities and contributing to the development of an 
environmentally sustainable financial growth; 

• Ensuring social sustainability and coherence with digitalisation in other sectors in the 
progression of the green energy transition. 

Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa, grupy podmiotów złożone z przedsiębiorstw i organizacji 
badawczych. 

Dofinansowanie: na dofinansowanie polskich podmiotów NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 
600 000 euro.  

Okres trwania projektu: 24-36 m-cy. 

Termin składania wniosków: do 6 maja 2021 r., godz. 14:00. 

Miejsce/sposób składania wniosków: Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez 
system elektroniczny dostępny na stronie konkursu. Data obowiązkowej rejestracji w systemie to 
17 lutego 2021 r. Do 17 lutego, do g. 14:00 konsorcjum międzynarodowe poprzez system 
elektroniczny powinno złożyć deklarację udziału w konkursie wraz z podstawowymi danymi 
dotyczącymi projektu.  

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów 

rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku 

o dofinansowanie. Termin składania wniosków krajowych to IV kwartał 2021 r. 

https://www.eranet-smartenergysystems.eu/Calls/EnerDigit_Calls_funding/Joint_Call_2020
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Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Projektów Krajowych COP: 
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 
 
W przypadku pytań w sprawie umowy konsorcjum międzynarodowego prosimy o kontakt z Działem 
Projektów Międzynarodowych COP: 
Olga Sobczyk 
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 58 19, email: olga.sobczyk@pw.edu.pl 
 

 
2. Fulbright Specialist Program – pobyt amerykańskich specjalistów w Polsce 
 
Cel: nawiązanie lub pogłębienie i rozszerzenie współpracy z wybitnymi amerykańskimi specjalistami 
oraz wspólna realizacja projektu, poprzez wizytę specjalisty w polskiej instytucji. Pobyt specjalisty 
w Polsce może być związany m.in z prowadzeniem wykładów i warsztatów, uczestnictwem 
w konferencjach, konsultacjami w zakresie prac programowych, wykonywaniem ocen i ekspertyz lub 
rozwijaniem lokalnych projektów badawczych. 

Tematyka: nauki techniczne, matematyczne, chemiczne, biologiczne, przyrodnicze, rolnicze, 
medyczne, humanistyczne, społeczne, polityczne, prawne. 

Wnioskodawcy: uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polska 
Akademia Nauk i jej instytuty naukowe, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe, 
Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polska Akademia 
Umiejętności i inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny 
i ciągły, jak również placówki oświatowe, instytucje rządowe, kulturalne i medyczne oraz rządowe 
i pozarządowe organizacje badawcze w Polsce. 

Polskie instytucje oraz amerykańscy stypendyści mogą wielokrotnie uczestniczyć w programie. 
W odniesieniu do amerykańskich stypendystów muszą jednak upłynąć dwa lata od daty zakończenia 
ostatniego projektu w ramach programu Fulbright Specialist, by ich kandydatury mogłyby być 
ponowie zgłoszone do programu. 

Dofinansowanie: Instytucje goszczące zobowiązane są do pokrycia kosztów zakwaterowania, 
wyżywienia oraz podróży krajowych stypendysty. Pozostałe koszty – honorarium, podstawowe 
ubezpieczenie medyczne oraz bilet lotniczy do/z USA – pokrywa Polsko-Amerykańska Komisja 
Fulbrighta. 

Okres trwania projektu: od 14 do 42 dni kalendarzowych. 

Termin składania wniosków: do 15 marca 2021 r.  

Miejsce/sposób składania wniosków: Wniosek zawierający propozycję przebiegu wizyty specjalisty 
wraz z informacjami dotyczącymi wkładu finansowego instytucji goszczącej powinien zostać złożony 
do 15 marca 2021 r. w elektronicznym systemie składania wniosków World Learning. 

https://www.gov.pl/web/ncbr/era-net-enerdigit-1-konkurs-micall20
https://worldlearning-community.force.com/FSPHost/WL_SiteLogin?startURL=%2FFSPHost%2F
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Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Fulbright Poland. 
 
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 
 

 
3. Konkurs sieci JPIAMR 
 
Cel: realizacja międzynarodowych projektów badawczych dotyczących oporności na antybiotyki. 

Tematyka: One Health interventions to prevent or reduce the development and transmission of AMR. 

Konkurs skierowany jest w szczególności do zespołów badawczych, które wykorzystają podejście One 
Health, aby: zrozumieć wpływ interwencji na rozwój i transmisję oporności na antybiotyki; opracować, 
wdrożyć, ocenić i porównać interwencje, które będą miały istotny wpływ na zapobieganie lub 
ograniczanie rozwoju i transmisji antybiotykooporności w obrębie i pomiędzy różnymi obszarami One 
Health (ludzie, zwierzęta, środowisko). 

Wnioskodawcy: konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych 
pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Przynajmniej dwa zespoły 
muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych. Kierownik polskiego 
zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. 

Kraje uczestniczące w konkursie: Argentyna, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, 
Holandia, Irlandia, Izrael, Kanada, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwecja, Węgry, 
Wielka Brytania, Włochy. 

Dofinansowanie: środki finansowe przeznaczone przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły 
badawcze w konkursie to 500 000 euro. 

Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy. 

Termin składania wniosków: wnioski wstępne pre-proposals do 16 marca 2021 r., wnioski pełne full 
proposals do 12 lipca 2021 r., wnioski krajowe do 19 lipca 2021 r.  

Miejsce/sposób składania wniosków: Zarówno na pierwszym, jak i na drugim etapie konkursu 
międzynarodowego, polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi przygotowuje 
w języku angielskim wspólny wniosek. Lider konsorcjum międzynarodowego składa wniosek wspólny 
w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu JPIAMR2021_HARISSA. 

Na etapie składania wniosków wstępnych, polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych 
dokumentów. 

Na poziomie krajowym polski zespół badawczy przygotowuje wniosek krajowy, dotyczący polskiej 
części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu 
ZSUN/OSF. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN oraz na stronie sieci JPIAMR. 
 
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://fulbright.edu.pl/specialist/
https://ptoutline.eu/app/jpiamr2021_harissa
https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-amr/ogloszenie-jpiamr2021
https://www.jpiamr.eu/activities/joint-calls/open-calls/interventions-and-transmission-call-2021/
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4. Instrument Wspierania Projektów 2021 Rady Państw Morza Bałtyckiego PSF 2021 Call 
 
Cel: dofinansowanie projektów nakierowanych na wzmocnienie odporności regionu poprzez 
promocję włączenia i ochrony grup społecznych szczególnie narażonych na negatywne skutki epidemii 
koronawirusa. 

Tematyka: zgłaszane projekty mogą dotyczyć każdego z trzech długofalowych priorytetów RPMB: 
• Tożsamość regionalna, 
• Zrównoważony i dobrze prosperujący region, 
• Bezpieczny i stabilny region. 

Wnioskodawcy: wyłącznie osoby prawne: 
• instytucje rządowe, regionalne i lokalne, 
• grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia, mające siedzibę w państwach RPMB, działające 

przynajmniej od dwóch lat, 
• małe i średnie przedsiębiorstwa (ale nie mogą być liderem), 
• członkowie Grup Eksperckich RPMB i podmioty współpracujące z tą organizacją. 

Partnerstwo/podwykonawstwo: Projekty powinny być składane przez partnerów z co najmniej 
trzech państw RPMB. Projekty powinny mieć potencjał do stworzenia podstaw modelu sieci, 
partnerstwa, współpracy, który będzie funkcjonował także po zakończeniu ich realizacji. 

Dofinansowanie: maksymalne dofinansowanie projektu: 65 000 euro; minimalne dofinansowanie 
projektu: 10 000 euro; wkład własny: 10%. 

Okres trwania projektu: możliwa jest realizacja projektów krótszych niż 12 m-cy. 

Termin składania wniosków: do 31 marca 2021 r.  

Miejsce/sposób składania wniosków: wyłącznie w języku angielskim za pośrednictwem formularza 
PSF, dostępnego na stronie PSF w terminie składania wniosków. 
 
Szczegółowe informacje są dostępne w podręczniku wnioskodawcy oraz na stronie PSF. 
 
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 
 

Komunikaty 

 
1. Harmonogram konkursów na rok 2021 (stan na 1.02.2021) 
 
W witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono aktualny harmonogram 
konkursów na 2021 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. 

Witryna SharePoint, którą COP PW przygotowało specjalnie dla pracowników PW, zawiera informacje 
i dokumenty niedostępne w publicznych źródłach, które ułatwiają przygotowanie i składanie 

https://cbss.org/psf/latest-project-call/
https://cbss.org/wp-content/uploads/2020/06/PSF-Manual-2020-2022.pdf
https://cbss.org/psf/latest-project-call/
https://docs.pw.edu.pl/cop/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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wniosków w konkursach na projekty badawcze oraz realizację projektów na uczelni. Znajdą w niej 
Państwo m.in. korespondencję z instytucjami ogłaszającymi konkursy, pisma rozstrzygające wątpliwe 
kwestie dotyczące na przykład wynagrodzeń czy VAT-u, najważniejsze ustalenia dotyczące projektów 
finansowanych z funduszy strukturalnych, NCN, NCBR, Horyzontu 2020, wzory umów konsorcjum 
przygotowane przez COP. Informacje i dokumenty przeznaczone są do użytku wewnętrznego. 

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). 

O wszystkich aktualizacjach witryny będziemy informować Państwa na bieżąco. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Katarzyna Łukaszewska 
Sekcja Informacji Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 13 63, email: katarzyna.lukaszewska@pw.edu.pl 
 

 
2. 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. 
 
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? 

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
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• 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 
 
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 

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
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
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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 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Data Organizator Temat 

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" 

2021-02-10  
Główny Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich w Warszawie  

Webinarium "Harmonogramy naborów 
wniosków na rok 2021 w ramach RPO WM 
oraz Krajowych Programów 
Operacyjnych" 

2021-02-16 
Regionalne Centrum Innowacji 
i Transferu Technologii ZUT 

Szkolenie online "Miliony za pomysły! 
Zdobądź grant ERC" 

2021-02-17  
Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Ramowych UE w Poznaniu  

Webinarium "Projekt szyty na miarę, czyli 
jak wpisać się w temat konkursu?" 

2021-02-23 – 
2021-02-25 

EIT Manufacturing 
Virtual EIT Manufacturing MatchMaking 
Event 2021 

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://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
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