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Szkolenia
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych
Konkursy
1. Konkurs sieci JPI Urban Europe
Cel: konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące obszarów tematycznych związanych
z rozwojem współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych.
Tematyka: transformacja obszarów miejskich (Urban Transformation Capacities):
 Topic 1: Urban circular economies,
 Topic 2: Community-based developments and urban innovation ecosystems,
 Topic 3: Robust and resilient urban infrastructure and built environment.
Wnioskodawcy: konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych
pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu
musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.
Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa,
Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja.
Dofinansowanie: środki przeznaczone przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły wynoszą
500 000 euro.
Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy.
Termin składania wniosków: wnioski międzynarodowe wstępne (pre-proposals) do 15 kwietnia
2021 r., godz. 14:00; wnioski międzynarodowe pełne (full proposals) do 23 września 2021 r., godz.
14:00; wnioski krajowe do 30 września 2021 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:
 poziom międzynarodowy – etap I: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy
z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego skróconego tzw. pre-proposal, który należy
złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków UDiManager;
 poziom międzynarodowy – etap II: przygotowanie przez polski zespół badawczy we
współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego pełnego tzw. full proposal, który
należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków UDiManager;
 poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego
dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej
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za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania
wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki oraz na stronie sieci JPI
Urban Europe.
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 ERA-NET Cofund ERA-HDHL
Cel: wzmocnienie współpracy międzynarodowej w dziedzinie żywności, diety, aktywności fizycznej
i zdrowia.
Tematyka: wpływ składników żywności i metod przetwarzania żywności na wywoływanie lub
zapobieganie wystąpieniu nietolerancji i alergii pokarmowych wśród konsumentów.
Wnioskodawcy: mikrofirmy, małe i średnie firmy, duże firmy, uczelnie, jednostki naukowe, konsorcja
(przedsiębiorstwo + organizacja badawcza).
Dofinansowanie: środki przeznaczone dla polskich wnioskodawców wynoszą 400 000 euro.
Okres trwania projektu: 36 m-cy.
Termin składania wniosków: do 8 kwietnia 2021 r., godz. 17:00.
Miejsce/sposób składania wniosków: Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za
pośrednictwem systemu informatycznego IP, do którego należy się zarejestrować przed złożeniem
wniosku.
Aby wniosek z udziałem partnerów z Polski mógł być dofinansowany przez NCBR, w konsorcjum musi
brać udział polski przedsiębiorca lub polska jednostka naukowa.
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów
rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku
o dofinansowanie. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty
dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). Data naboru wniosków krajowych:
I kwartał 2022 r.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz na
stronie ERA-HDHL.
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
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3. MFiPR ogłasza konkurs na skalowanie innowacji społecznych w obszarze kształcenia zawodowego
(PO WER 4.1 Innowacje społeczne)
Cel: poprawa sytuacji uczniów i studentów, którzy kończą edukację i mają niebawem rozpocząć
aktywność zawodową, poprzez szersze wdrożenie trzech innowacji społecznych. Polega on na
przeprowadzeniu działań mających na celu poszerzenie kwalifikacji osób z grup docelowych.
Założeniem konkursu na skalowanie ww. trzech innowacji jest realizacja ogólnopolskich działań
mających na celu wdrożenie innowacji do praktyki szkół ponadpodstawowych i uczelni w Polsce.
Wnioskodawca będzie zobowiązany do przedstawienia strategii skalowania obejmującej trzy
innowacje, która m.in. wskaże interesariuszy niezbędnych do realizacji tego celu oraz sposób dotarcia
z informacją do przedstawicieli instytucji decydujących o wykorzystaniu nowych rozwiązań na szerszą
skalę.
Tematyka: Grupę docelową stanowią:
 w przypadku innowacji „Agro-Eko-Lab” – uczniowie ponadpodstawowych szkół (branżowych,
techników), w tym rolniczych, kształcący się w zawodach związanych z rolnictwem;
 w przypadku innowacji „Eko-logika. Sztuka roślinnego gotowania” – uczniowie
ponadpodstawowych szkół (branżowych i techników) kształcący się w zawodzie kucharz;
 w przypadku innowacji „Projektowanie Rzemieślników” – uczniowie ponadpodstawowych
szkół (branżowych i techników) kształcący się w zawodzie technolog drewna (lub zbliżonych
właściwych dla zakresu innowacji) oraz studenci uczelni kształcących na kierunku wzornictwo
(lub zbliżonych właściwych dla zakresu innowacji).
Wnioskodawcy: każdy podmiot, który samodzielnie albo – jeśli zgłasza projekt partnerski – wraz
z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki:
 wnioskodawcą lub partnerem w konkursie jest podmiot mający co najmniej 5-letnie
doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji (użytkownikiem mogą być:
ponadpodstawowe szkoły publiczne/niepubliczne, centra kształcenia praktycznego oraz
uczelnie publiczne/niepubliczne), w tym w formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany
funkcjonowania podmiotów (do wniosku o dofinansowanie należy załączyć referencje od
minimum 2 podmiotów),
 wnioskodawca oraz partnerzy krajowi spełniają wymogi finansowe w odniesieniu do obrotu,
 zgłasza się do konkursu tylko raz; dotyczy to też partnera/ów. Kryterium dostępu nr 1.
Uzasadnienie kryterium: skoncentrowanie się wnioskodawcy/partnera na przygotowaniu, a następnie
wdrożeniu jednego projektu, przyczyni się do zapewnienia skutecznej i efektywnej działalności.
W przypadku gdy jeden podmiot wystąpi jako wnioskodawca lub partner w więcej niż jednym wniosku
o dofinansowanie, wszystkie wnioski, których ta sytuacja dotyczy, zostaną odrzucone z udziału
w konkursie, w związku z niespełnieniem kryterium dostępu.
Dofinansowanie: planowana alokacja wynosi 2 000 000 zł. W uzasadnionych przypadkach może
zostać zwiększona.
Z uwagi na charakter konkursu i założenie, że projekt będzie miał charakter ogólnopolski, IOK
przyjmuje, że do dofinansowania zostanie wybrany 1 wniosek o dofinansowanie.
Poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 100%.
Okres trwania projektu: zgodnie z kryterium dostępu nr 5, termin zakończenia realizacji projektu nie
może być późniejszy niż 30 czerwca 2023 r. W uzasadnionych przypadkach IOK może wyrazić zgodę
na jego wydłużenie.
Termin składania wniosków: do 15 kwietnia 2021 r., godz. 15:00.
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Miejsce/sposób składania wniosków: w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi
Wniosków Aplikacyjnych SOWA. O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu
wniosku do SOWA.
Szczegółowe informacje dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich.
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

4. Międzynarodowy konkurs dot. technologii informacyjnych i komunikacyjnych wspierających
osoby starsze (AAL 2021 Call)
Cel: wspieranie innowacyjnych, ponadnarodowych i multidyscyplinarnych projektów.
Tematyka: technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) wspierające osoby starsze („Advancing
inclusive health & care solutions for ageing well in the new decade”).
Wnioskodawcy: przedsiębiorcy, organizacje badawcze.
Dofinansowanie: budżet przeznaczony przez NCBR na dofinansowanie polskich podmiotów wynosi
500 000 euro.
Okres trwania projektu: 12-30 m-cy.
Termin składania wniosków: do 21 maja 2021 r., godz. 17:00.
Miejsce/sposób składania wniosków: Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez
system elektroniczny dostępny na stronie https://ems.aal-europe.eu. 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.
Szczegółowe informacje dostępne są na 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
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Szkolenia
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych
Data
2021-02-19

Organizator
Wrocławski Park Technologiczny

2021-02-19

Regionalny Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE –
Lublin
EIT Manufacturing

2021-02-23 –
2021-02-25
2021-02-25

2021-03-24

Regionalny Punkt Kontaktowy
Programów Ramowych UE
w Poznaniu
Joint Programming Platform (JPP)
ERA-Net Smart Energy Systems

Temat
Spotkanie informacje online z przedstawicielem
NCBR dot. konkursu Szybka Ścieżka
(1/1.1.1/2021)
Webinarium "Granty Europejskiej Rady ds.
Badań Naukowych w naukach społecznych
i humanistycznych"
Virtual EIT Manufacturing MatchMaking Event
2021
Webinarium "Portal Funding&Tender bez
tajemnic! – Odc. 1: Zakładanie konta osobistego
i organizacji"
Webinarium dot. I konkursu (MICall20)
w ramach ERA-Net ENERDIGIT

email: izabela.dranka@pw.edu.pl
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