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2. Nabór wniosków na międzynarodowe projekty w obszarze technologii kwantowych QuantERA
Call 2021
3. Nabór zgłoszeń na Instytucje Hostujące w ramach ARTIQ Centra Doskonałości AI
4. Nabór do międzynarodowego konkursu CHANSE dotyczącego transformacji społecznej
i kulturowej w erze cyfrowej
Komunikaty
1. Warsztaty ERC dla reprezentantów nauk społecznych i humanistycznych
2. Wstępne daty naboru wniosków na granty ERC w 2022 r.
3. Konkurs EIC Pathfinder
Szkolenia
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych
Konkursy
1. Polsko-niemiecka współpraca bilateralna – Konkurs IV
Cel: wsparcie transferu technologii do MŚP i start-upów w obszarze Digital Green Technology.
Tematyka: Digital GreenTech for Smart villages
•
•
•
•

Smart use of data;
Smart water supply;
Sustainable urban planning;
Smart sensors.

Wnioskodawcy: konsorcjum składające się z co najmniej 1 przedsiębiorcy/start-upu i co najmniej
1 jednostki naukowej.
Dofinansowanie: do 300 000 euro na projekt. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w tym konkursie wynosi 1,5 mln euro.
Okres trwania projektu: od 24 do 36 m-cy.
Termin składania wniosków: do 30 kwietnia 2021 r.
Miejsce/sposób składania wniosków: wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej (aktywny PDF
oraz skany dokumentów zawierające wymagane podpisy, wraz z załącznikami) na adres e-mail:
wpn@ncbr.gov.pl, podając w tytule akronim projektu. Za wersję ostateczną uznaje się ostatnią wersję
wniosku, która wpłynęła do NCBR przed zakończeniem terminu naboru wniosków.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Urszula Rumniak
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów
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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 sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum prosimy o kontakt z Działem Projektów
Międzynarodowych (email: dpm@pw.edu.pl).

2. Nabór wniosków na międzynarodowe projekty w obszarze technologii kwantowych QuantERA
Call 2021
Cel: realizacja międzynarodowych projektów badawczych w obszarze technologii kwantowych.
Tematyka:
• Quantum Phenomena and Resources;
• Applied Quantum Science.
UWAGA: Do sieci QuantERA należy zarówno Narodowe Centrum Nauki, jak i Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju (NCBR). Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają
kryterium badań podstawowych.
Wnioskodawcy: konsorcja złożone z co najmniej trzech grup badawczych pochodzących
z przynajmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi
posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.
Kraje biorące udział w konkursie: Austria (FWF, FFG), Irlandia (SFI), Rumunia (UEFISCDI), Belgia (F.R.S.
– FNRS, FWO), Izrael (Innovation Auth), Słowacja (SAS), Bułgaria (BNSF), Litwa (RCL), Słowenia (MIZS),
Chorwacja (HRZZ), Luksemburg (FNRS), Szwajcaria (SNSF), Czechy (MEYS, TA CR) Łotwa
(VIAA) Szwecja (VR), Dania (IFD), Malta (MFIN), Turcja (TUBITAK), Estonia (ETAg), Niemcy (DFG,
BMBF/VDI-TZ), Węgry (NKFIH), Finlandia (AKA), Norwegia (RCN), Włochy (CNR, MUR, INFN), Francja
(ANR), Polska (NCBR, NCN), Hiszpania (AEI), Portugalia (FCT).
Dofinansowanie: maksymalna wysokość budżetu polskiego zespołu nie jest określona, ale należy
pamiętać, iż zasadność zaplanowanych wydatków w odniesieniu do zakresu zadań jest przedmiotem
oceny międzynarodowego zespołu ekspertów.
UWAGA: Polskim wnioskodawcom w konkursie zalecamy przesłanie do NCN do konsultacji budżetu
polskiej części projektu w formacie .xlsx. Tabelę budżetową należy przesłać na adres
quantera@ncn.gov.pl.
Okres trwania projektu: polska część projektu może trwać 24 lub 36 m-cy.
Termin składania wniosków: międzynarodowych wniosków wstępnych (pre-proposals) do 13 maja
2021 r.; międzynarodowych wniosków pełnych (full proposals) do 15 września 2021 r.; wniosków
krajowych 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie
międzynarodowym.
Miejsce/sposób składania wniosków:
• poziom międzynarodowy – zarówno na pierwszym (pre-proposals), jak i na drugim (full
proposals) etapie, wniosek w języku angielskim przygotowany przez polski zespół badawczy
we współpracy z partnerami zagranicznymi należy złożyć w elektroniczny system sieci
QuantERA;
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•

poziom krajowy – wniosek krajowy dot. polskiej części projektu, przygotowany przez polski
zespół badawczy należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu
ZSUN/OSF.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki.
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

3. Nabór zgłoszeń na Instytucje Hostujące w ramach ARTIQ Centra Doskonałości AI
Cel: badanie potencjału w formie zgłoszeń na Instytucje Hostujące. Instytucje Hostujące będą pełniły
rolę Wnioskodawcy w konkursie. Następnie przeprowadzany będzie nabór wniosków o
dofinansowanie ARTIQ Centra Doskonałości AI.
Tematyka: Sztuczna Inteligencja
Wnioskodawcy: do zgłoszenia w charakterze Instytucji Hostujących mogą przystąpić podmioty
naukowo-badawcze spełniające kryteria organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę
określone w art. 2 pkt 83 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu,
o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce: uczelnie; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; instytuty
naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1183, 1655 i 2227); instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 i 2227); międzynarodowe
instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej; Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019
r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 r. poz. 534 i 2227); instytuty działające w ramach Sieci
Badawczej Łukasiewicz; Polska Akademia Umiejętności; inne podmioty prowadzące głównie
działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; centra Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk.
Termin składania wniosków: od 8 kwietnia 2021 r. do 11 maja 2021 r. (do godz. 16:00)
Miejsce/sposób składania wniosków:
Instytucje Hostujące mogą składać zgłoszenia wyłącznie za pośrednictwem ePUAP (Elektroniczna
Platforma Usług Administracji Publicznej, ePUAP: /NCBiR/SkrytkaESP).
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
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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4. Nabór do międzynarodowego konkursu dotyczącego transformacji społecznej i kulturowej w erze
cyfrowej CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age
Cel: realizacja międzynarodowych projektów badawczych w obszarze transformacji społecznej
i kulturowej w erze cyfrowej.
Tematyka: Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age:
• Topic 1: Cultural Transformations in the Digital Age;
• Topic 2: Digitalisation and Social Transformation.
Wnioskodawcy: o finansowanie w konkursie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co
najmniej czterech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej czterech krajów biorących udział
w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.
Kraje biorące udział w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia,
Finlandia, Hiszpania, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia,
Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania.
Dofinansowanie: maksymalna wysokość budżetu polskiego zespołu nie jest określona, ale należy
pamiętać, iż zasadność zaplanowanych wydatków w odniesieniu do zakresu zadań jest przedmiotem
oceny międzynarodowego zespołu ekspertów.
Okres trwania projektu: polska część projektu może trwać 24 lub 36 m-cy.
Termin składania wniosków: skróconych wniosków wspólnych (outline proposals) do 7 maja 2021 r.;
pełnych wniosków wspólnych (full proposals) do 07 grudnia 2021 r.; wniosków krajowych do 14
grudnia 2021 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:
• poziom międzynarodowy – zarówno na pierwszym (outline proposals), jak i na drugim (full
proposals) etapie, wniosek w języku angielskim przygotowany przez polski zespół badawczy
we współpracy z partnerami zagranicznymi należy złożyć w elektronicznym systemie EPSS;
• poziom krajowy – wniosek krajowy dot. polskiej części projektu, przygotowany przez polski
zespół badawczy należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu
ZSUN/OSF
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki.
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
Komunikaty
1. Warsztaty ERC dla reprezentantów nauk społecznych i humanistycznych
Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnych dwudniowych warsztatach online na temat
grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) z zakresu nauk społecznych i
humanistycznych, organizowanych przez Wiedeński Instytut Nauk o Człowieku oraz Polską Akademię
Nauk.
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Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla naukowców zainteresowanych aplikowaniem o granty ERC
Starting lub Consolidator.
Warsztaty odbędą się 2-3 lipca 2021 r. i będą prowadzone w języku angielskim.
Zgłoszenie na warsztaty należy przesłać do 12 maja 2021 r. za pośrednictwem formularza.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Szczegółowe informacje: znajdują się pod linkiem PAN.
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

2. Wstępne daty naboru wniosków na granty ERC w 2022 r.
Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) podała wstępne daty
naboru wniosków na granty ERC w 2022 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie ERC.
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 EIC Pathfinder
Europejska Rada ds. Innowacji (European Innovation Council) otwiera 8 kwietnia nabór wniosków EIC
Pathfinder Open 2021 w programie ramowym Horyzont Europa. Będzie on otwarty dla konsorcjów
międzynarodowych do 19 maja 2021 r.
Konkurs dotyczy projektów mających zrealizować ambitną wizję radykalnie nowych technologii, które
mają potencjał tworzenia nowych rynków lub sprostania globalnym wyzwaniom. Program będzie
wspierał technologie o wysokim poziomie ryzyka znajdujące się we wczesnych stadiach rozwoju (TRL
1-4).
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu Funding & Tender Opportunities – Single Electronic
Data Interchange Area (SEDIA).
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Roch Grabowski
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów
tel. 22 234 14 81, email: roch.grabowski@pw.edu.pl
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Szkolenia
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych
Data
2021-04-07 –
2021-04-20

Organizator

2021-04-16

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

2021-04-19 –
2021-04-23

Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE

2021-04-21

Komisja Europejska

2021-04-22

Wspólne Centrum Badawcze Komisji
Europejskiej (JRC)

2021-06-23 –
2021-06-24
2021-07-02 –
2021-07-03

EIT Urban Mobility

Temat
EIT Urban Mobility Matchmaking Event
Series
Konferencja inaugurująca w Polsce
nowy program ramowy UE „Europa.
Horyzont możliwości”
Cykl webinariów „Tydzień z Klastrami
w PR Horyzont Europa”
A successful proposal for Horizon
Europe: Scientific-technical excellence is
key, but don’t forget the other aspects
Warsztaty „Strengthening and
connecting eco-systems of science for
policy across Europe”

Komisja Europejska

European Research and Innovation Days

Wiedeński
Instytut
Nauk
o
Człowieku, Polska Akademia Nauk

Warsztaty ERC dla reprezentantów
nauk społecznych i humanistycznych

email: izabela.dranka@pw.edu.pl
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