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3. Konferencja „Europa. Horyzont możliwości” (16.04.2021) 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) w ramach inicjatywy EIT Urban Mobility ogłasza 
Innovation Call for Proposals 
 
Cel: poprawa jakości życia w mieście poprzez zapewnienie bezpiecznego transportu miejskiego, lepsze 
wykorzystanie danych, zwiększenie przesunięcia modalnego, zachęcanie do korzystania z transportu 
i zmiany zachowań. 

Tematyka: Active Mobility, Future Mobility, Sustainable City Logistics, Mobility and Energy. 

Wnioskodawcy: osoby fizyczne i konsorcja z sektora akademickiego, badawczego, przemysłowego 
i miejskiego z krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z programem Horyzont Europa, członkowie 
EIT Urban Mobility Association i niebędący członkami partnerzy, którzy po opłaceniu składki mogą 
uczestniczyć w konkretnym ogłoszeniu. 

Dofinansowanie: 100% kosztów kwalifikowalnych. Koszty pośrednie stanowią 25% kwalifikowalnych 
kosztów bezpośrednich. 

Challenge Area Maximum Budget 
Number of proposals 

to be granted 
Max. EIT funding 

per proposal 

Active Mobility Max 1.4 million EUR 3 proposals 
2 x 500k EUR 

1 x 400k EUR 

Sustainable City 
Logistics 

Max 1.9 million EUR 2 proposals 2 x 900-950k EUR 

Future Mobility Max 2.7 million EUR 4 proposals 
2 x 900k-950k EUR 

2 x 400-450k EUR 

Mobility and Energy Max 1.9 million EUR 2 proposals 2 x 900-950k EUR 

Okres trwania projektu: 12, 18 lub 24 m-ce. 

Termin składania wniosków: do 18 maja 2021 r.  
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Miejsce/sposób składania wniosków: wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy 
PLAZA (zostanie uruchomiona 9 kwietnia 2021). 

Przed złożeniem wniosku wszyscy wnioskodawcy (wnioskodawcy wiodący i partnerzy konsorcjum) 
muszą zarejestrować się na EU Participant Portal i PLAZA submission tool. 
 
Szczegółowe informacje dostępne na portalu EIT Urban Mobility. 
 
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 
 

Komunikaty 

 
1. Środki dla polskich uczelni w nowej unijnej perspektywie finansowej  
 
Około 76 mld euro otrzyma Polska w ramach polityki spójności i Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, czyli w latach 2021-2027. Środki te 
zostaną zainwestowane w rozwój innowacyjności, przedsiębiorczości, cyfryzację, infrastrukturę, 
ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne. Wśród potencjalnych beneficjentów 
funduszy są szkoły wyższe. Uczelnie będą mogły korzystać z programów finansujących badania, 
innowacje, cyfryzację oraz naukę i edukację. 

Unijna polityka spójności będzie obejmować w latach 2021-2027: Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Fundusz Spójności (FS) i Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+). Uzupełniać je 
będą: Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki 
(EFMR). To, w jaki sposób Polska zainwestuje te fundusze, określi Umowa Partnerstwa uzgadniania 
pomiędzy naszym krajem a Komisją Europejską. Prace nad jej ostatecznym kształtem właśnie 
dobiegają końca. 

Budżet przewidziany dla Polski to około 76 mld euro, w tym 3,8 mld euro w ramach Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji oraz 72,2 mln euro w ramach pozostałych źródeł. Środki zostaną 
rozdzielone na programy ogólnokrajowe oraz regionalne dla poszczególnych województw.  

Programy krajowe realizowane w obecnej perspektywie finansowej (2014-2020) będą kontynuowane. 
Ich zakres tematyczny będzie zbliżony do obecnego, zmienić się mogą natomiast ich nazwy. Znana jest 
już wysokość środków przeznaczonych na poszczególne programy: 

 Infrastruktura i Środowisko – 25,1 mld euro, 
 Inteligentny Rozwój (w nowej perspektywie finansowej program zmieni nazwę na „Fundusze 

Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki”) – 8 mld euro, 
 Wiedza Edukacja Rozwój – 4,3 mld euro, 
 Polska Cyfrowa – 2 mld euro, 
 Polska Wschodnia – 2,5 mld euro, 
 Pomoc Techniczna – 0,5 mld euro, 
 Program dotyczący sprawiedliwej transformacji – 4,4 mld euro, 
 Program Pomoc Żywnościowa – 0,2 mld euro, 
 Program Ryby – 0,5 mld euro, 
 programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 0,56 mld euro. 

Politechnika Warszawska, jak inne polskie uczelnie, będzie mogła skorzystać m.in. z programu Wiedza 
Edukacja Rozwój, z którego finansowane są projekty edukacyjne, z Funduszy Europejskich dla 

https://www.eiturbanmobility.eu/launch-of-call-for-proposals-for-innovation/
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Nowoczesnej Gospodarki, z których wspierana będzie współpraca nauki i biznesu, a także z programu 
Polska Cyfrowa. Dostępne dla szkół wyższych będą też konkursy w ramach programu Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej dotyczącego współpracy międzynarodowej. 

Filia Politechniki Warszawskiej w Płocku będzie mogła uczestniczyć w Programie dla Polski 
Wschodniej. W nowej perspektywie finansowej rozszerzono liczbę regionów objętych programem 
– znalazło się na niej Mazowsze (bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów). 

W ramach podziału środków regionalnych województwo mazowieckie otrzymało 1,67 mld euro. 
Z funduszy tych będę mogły korzystać także uczelnie. 
 
Szczegółowe informacje na temat polityki spójności UE w latach 2021-2027 znaleźć można na portalu 
funduszy europejskich. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Magdalena Lipka-Chudzik 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 61 31, email: magdalena.lipka@pw.edu.pl 
 

 
2. Tydzień z Klastrami w PR Horyzont Europa 
 
Zachęcamy Państwa do udziału w wydarzeniu organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE, składającym się z pięciu bezpłatnych webinariów. Spotkania odbędą się 
w dniach 19-23 kwietnia 2021 r. i będą poświęcone klastrom, czyli obszarom tematycznym II filaru 
programu Horyzont Europa. 

Rejestracja prowadzona jest niezależnie na poszczególne webinaria przedstawione poniżej (wcześniej 
należy się zalogować/założyć konto). 

PONIEDZIAŁEK – 19 kwietnia 2021 
Webinarium 1, godz. 10:00 – 14:00 
Klaser 1: Zdrowie 
Szczegółowe informacje oraz rejestracja na webinarium 1   
 
WTOREK – 20 kwietnia 2021 
Webinarium 2, godz. 10:00 – 15:15 
Klaster 2: Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne 
Klaster 3: Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa 
Szczegółowe informacje oraz rejestracja na webinarium 2  
 
ŚRODA – 21 kwietnia 2021 
Webinarium 3, godz. 10:00 – 14:00 
Klaster 4: Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna 
Szczegółowe informacje oraz rejestracja na webinarium 3  
 
CZWARTEK – 22 kwietnia 2021 
Webinarium 4, godz. 10:00 – 14:00 
Klaster 5: Klimat, Energia, Mobilność 
Szczegółowe informacje oraz rejestracja na webinarium 4  
 
 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-1-zdrowie
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-2-kultura-kreatywnosc-i-spoleczenstwo-integracyjne-klaster-3-bezpieczenstwo-cywilne-na-rzecz-spoleczenstwa
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-4-technologie-cyfrowe-przemysl-i-przestrzen-kosmiczna
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-5-klimat-energia-mobilnosc
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PIĄTEK – 23 kwietnia 2021 
Webinarium 5, godz. 10:00 – 14:00 
Klaster 6: Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko 
Szczegółowe informacje oraz rejestracja na webinarium 5  
  
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 
 

 
3. Konferencja „Europa. Horyzont możliwości” (16.04.2021) 
 
Zachęcamy Państwa do udziału w konferencji online „Europa. Horyzont możliwości”, która jest 
wydarzeniem inaugurującym w Polsce nowy program ramowy Unii Europejskiej na rzecz badań 
i innowacji. 

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane założenia i priorytety programu Horyzont Europa oraz 
związane z nim nowości. Ponadto, podczas debaty zostaną poruszone zagadnienia dotyczące szans 
i wyzwań, jakie dla polskich beneficjentów niesie nowy program ramowy. 

W konferencji wezmą udział członkowie rządu RP, przedstawiciele Komisji Europejskiej i wybitni 
krajowi eksperci. 

Konferencja odbędzie się 16 kwietnia 2021 r., godz. 10.00-15.40. 
 
Szczegółowe informacje oraz rejestracja na wydarzenie dostępne są na stronie Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju. 
 
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 

2021-04-08  
Biuro Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju w Brukseli  

Webinar „Droga do Horyzontu Europa – 
planowanie strategiczne”  

2021-04-14  
Regionalny Punkt Kontaktowy 
Wrocław, Uniwersytet Medyczny 
we Wrocławiu zapraszają  

Webinarium „Jak aplikować i realizować 
indywidualne granty MSCA PF”   

2021-04-16  
Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju  

Konferencja inaugurująca w Polsce nowy 
program ramowy UE „Europa. Horyzont 
możliwości”  

https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-6-zywnosc-biogospodarka-zasoby-naturalne-rolnictwo-i-srodowisko
https://www.kpk.gov.pl/tydzien-z-klastrami
https://www.gov.pl/web/ncbr/konferencja-europa-horyzont-mozliwosci
https://www.gov.pl/web/ncbr/konferencja-europa-horyzont-mozliwosci
https://www.gov.pl/web/ncbr/webinar-droga-do-horyzontu-europa--planowanie-strategiczne
https://www.gov.pl/web/ncbr/webinar-droga-do-horyzontu-europa--planowanie-strategiczne
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/jak-aplikowac-i-realizowac-indywidualne-granty-msca-pf
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/jak-aplikowac-i-realizowac-indywidualne-granty-msca-pf
https://www.gov.pl/web/ncbr/konferencja-europa-horyzont-mozliwosci
https://www.gov.pl/web/ncbr/konferencja-europa-horyzont-mozliwosci
https://www.gov.pl/web/ncbr/konferencja-europa-horyzont-mozliwosci
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2021-04-19– 
2021-04-23  

Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE  

Cykl webinariów „Tydzień z Klastrami w PR 
Horyzont Europa”   

2021-04-22  
Wspólne Centrum Badawcze 
Komisji Europejskiej (JRC)  

Warsztaty „Strengthening and connecting 
eco-systems of science for policy across 
Europe”   

2021-06-23– 
2021-06-24  

Komisja Europejska  European Research and Innovation Days 

 
email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 

https://www.kpk.gov.pl/tydzien-z-klastrami
https://www.kpk.gov.pl/tydzien-z-klastrami
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/wzmacnianie-i-laczenie-ekosystemow-nauki-dla-regionalnych-strategii-w-europie
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/wzmacnianie-i-laczenie-ekosystemow-nauki-dla-regionalnych-strategii-w-europie
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/wzmacnianie-i-laczenie-ekosystemow-nauki-dla-regionalnych-strategii-w-europie
https://research-innovation-days.ec.europa.eu/

