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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Konkurs dla międzynarodowych zespołów z zakresu nauki o materiałach i inżynierii 
materiałowej M-ERA.NET 3 Call 2021 

2. NCBR – współpraca Polska – Berlin/Brandenburgia – Konkurs V 
3. NCBR – INFOSTRATEG – Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne 

i mechatroniczne – Konkurs II 
4. NCBR – GOSPOSTRATEG – Konkurs VI 

 

Szkolenia 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 

1. Konkurs dla międzynarodowych zespołów z zakresu nauki o materiałach i inżynierii materiałowej 
M-ERA.NET 3 Call 2021 

 

Cel: realizacja międzynarodowych projektów badawczych dotyczących nauki o materiałach i inżynierii 
materiałowej oraz niskoemisyjnych technologii energetycznych, a także badań nad materiałami na 
potrzeby przyszłych technologii produkcji akumulatorów, zgodnie z założeniami Europejskiego 
Zielonego Ładu. 

Tematyka: nauki o materiałach i inżynierii materiałowej: 
• Modelling for materials engineering, processing, properties and durability; 
• Innovative surfaces, coatings and interfaces; 
• High performance composites; 
• Functional materials; 
• New strategies for advanced material-based technologies for health applications; 
• Materials for additive manufacturing. 

UWAGA: do sieci M-ERA.NET należy zarówno Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jak i Narodowe 
Centrum Nauki (NCN).  

Wnioskodawcy: mikrofirma; mała i średnia firma; duża firma; konsorcjum (przedsiębiorstwo 
+ jednostka naukowa/uczelnia). 

Dofinansowanie: Alokacja środków w konkursie wynosi 3 mln EUR. Poziom dofinansowania 
uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w  projekcie. 

 

 Badania przemysłowe Prace rozwojowe 

Jednostka naukowa (uczelnie 
i instytucje naukowo-badawcze) 

100% 100% 

Mikro/małe przedsiębiorstwo 50+20+15 (maks. 80%) 25+20+15 (maks. 60%) 

Średnie przedsiębiorstwo 50+10+15 (maks. 75%) 25+10+15 (maks. 50%) 

Duże przedsiębiorstwo 50+15 (maks. 65%) 25+15 (maks. 40%) 
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Okres trwania projektu: do 36 m-cy. 

Termin składania wniosków: do 15 czerwca 2021 r.  

Miejsce/sposób składania wniosków: nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez 
system elektroniczny na stronie programu M-ERA.NET. 
Szczegółowe informacje dostępne na stronach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i programu M-
ERA.NET. 
 
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 

Małgorzata Grudzińska-Gronek  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 13 74, email: malgorzata.gronek@pw.edu.pl 

W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum prosimy o kontakt z Działem Projektów 
Międzynarodowych (email: dpm@pw.edu.pl). 

 

 

2. NCBR – współpraca Polska – Berlin/Brandenburgia – Konkurs V 
 

Cel: Wsparcie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju w obszarze fotoniki. 

Tematyka: Photonics, microelectronics and quantum technologies as key enabling technologies for 
the digital transformation, energy transition, smart mobility and life sciences. 

Wnioskodawcy: Grupa podmiotów (przedsiębiorca + organizacja badawcza, wymieniona w art. 7 ust. 
1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 6a, 6b, 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). 

Dofinansowanie: Kwota przeznaczona przez NCBR na dofinansowanie udziału polskich podmiotów 
w tym konkursie wynosi 1,5 mln euro. 

Termin składania wniosków: do 21 czerwca 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: 
konkursberlin@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 
tel. 22 234 64 26, email: urszula.rumniak@pw.edu.pl 

Małgorzata Grudzińska-Gronek  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 13 74, email: malgorzata.gronek@pw.edu.pl 

W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum prosimy o kontakt z Działem Projektów 
Międzynarodowych (email: dpm@pw.edu.pl).  
 

 

https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2021
https://www.gov.pl/web/ncbr/m-eranet-3-call-2021
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2021
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2021
mailto:urszula.rumniak@pw.edu.pl
mailto:malgorzata.gronek@pw.edu.pl
mailto:dpm@pw.edu.pl
mailto:konkursberlin@ncbr.gov.pl
https://www.gov.pl/web/ncbr/wspolpraca-polska-berlinbrandenburgia-5-konkurs
mailto:urszula.rumniak@pw.edu.pl
mailto:malgorzata.gronek@pw.edu.pl
mailto:dpm@pw.edu.pl
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3. NCBR – INFOSTRATEG – Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne 
i mechatroniczne – Konkurs II 
 

Cel: Rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną 
inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. 

Tematyka:  

• temat nr 1: Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy;  

• temat nr 8: Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej (konkursem objęte są  
kontakty z Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego oraz Urzędem Skarbowym). 

Wnioskodawcy:  

• jednostki naukowe lub przedsiębiorcy samodzielnie; 

• konsorcja składające się maksimum z 3 podmiotów: 

− wyłącznie jednostek naukowych, 

− wyłącznie przedsiębiorstw, 

− jednostek naukowych i przedsiębiorstw. 
Wnioskodawcą indywidualnym lub liderem konsorcjum musi być podmiot, który będzie realizował 
wdrożenie wyników projektu. 

Dofinansowanie: od 3,5 mln zł do 10 mln zł.  
Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100%. 

Okres trwania projektu: 36 m-cy (plus 6 m-cy dla NCBR na ocenę i odebranie fazy I i fazy II).  
UWAGA: Projekty wybrane do dofinansowania konkurują ze sobą przez cały okres trwania projektów. 

Termin składania wniosków: do 6 lipca 2021 r. 

Miejsce/sposób składania wniosków: poprzez system LSI. 

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 

Małgorzata Grudzińska-Gronek  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 13 74, email: malgorzata.gronek@pw.edu.pl 

W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum prosimy o kontakt z Działem Projektów 
Międzynarodowych (email: dpm@pw.edu.pl). 
 

 

4. NCBR – GOSPOSTRATEG – Konkurs VI 
 

Cel: Wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych 
w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. 

Tematyka: Konkurs nr VI obejmuje cztery zagadnienia badawcze: 

• Pułapka średniego dochodu i przeciętnego produktu. 

• Pułapka braku równowagi. 

• Pułapka demograficzna. 

• Pułapka słabości instytucji. 

https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php
https://www.gov.pl/web/ncbr/infostrateg-ii-konkurs
mailto:urszula.rumniak@pw.edu.pl
mailto:malgorzata.gronek@pw.edu.pl
mailto:dpm@pw.edu.pl
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Wnioskodawcy: Konsorcja naukowe złożone z maksymalnie pięciu podmiotów. 
W skład konsorcjum wchodzą co najmniej dwie jednostki naukowe albo co najmniej jedna jednostka 
naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo. 
W skład konsorcjum wchodzi co najmniej jeden podmiot wdrażający inny niż podmiot prowadzący 
politykę rozwoju, o którym mowa w art. 3 pkt 2a i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju, zobowiązany do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego 
wynikiem projektu. 

Dofinansowanie: od 1 mln zł do 6 mln zł. 
Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych dla 
jednostek naukowych realizujących projekty w ramach swojej działalności niegospodarczej. 

Okres trwania projektu: do 36 m-cy. 

Termin składania wniosków: do 7 lipca 2021 r. 

Miejsce/sposób składania wniosków: za pośrednictwem systemu LSI. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

UWAGA: W związku ze zmianami dotyczącymi amortyzacji aparatury prosimy o zapoznanie się 
z zapisami "Przewodnika kwalifikowalności kosztów". 

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 

Małgorzata Grudzińska-Gronek  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 13 74, email: malgorzata.gronek@pw.edu.pl 

W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum prosimy o kontakt z Działem Projektów 
Międzynarodowych (email: dpm@pw.edu.pl). 
 

Szkolenia 

 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2021-05-19 
Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Dzień informacyjny „Euratom 2021-2025. 
Nowy Program Nowe Możliwości” 

2021-04-29 –
2021-05-20 

Enspire Science 
Webinaria Enspire Science na temat 
klastrów w programie Horyzont Europa  

2021-06-23 – 
2021-06-24 

Komisja Europejska European Research and Innovation Days  

2021-07-02 – 
2021-07-03 

Wiedeński Instytut Nauk 
o  Człowieku, Polska Akademia Nauk 

Warsztaty ERC dla reprezentantów nauk 
społecznych i humanistycznych  

 
 

https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php
https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg--vi-konkurs-na-projekty-otwarte
https://www.gov.pl/attachment/d31de30a-e0d7-4c16-b852-ca4ed2877685
mailto:urszula.rumniak@pw.edu.pl
mailto:malgorzata.gronek@pw.edu.pl
mailto:dpm@pw.edu.pl
https://www.kpk.gov.pl/dzien-informacyjny-euratom-zaznacz-w-kalendarzu
https://www.kpk.gov.pl/dzien-informacyjny-euratom-zaznacz-w-kalendarzu
https://enspire.science/live-webinar-series-discover-the-horizon-europe-clusters-of-2021-2022/
https://enspire.science/live-webinar-series-discover-the-horizon-europe-clusters-of-2021-2022/
https://research-innovation-days.ec.europa.eu/
https://instytucja.pan.pl/index.php/aktualnosci-doskonalosc-naukowa/5725-warsztaty-erc-dla-reprezentantow-nauk-spolecznych-i-humanistycznych
https://instytucja.pan.pl/index.php/aktualnosci-doskonalosc-naukowa/5725-warsztaty-erc-dla-reprezentantow-nauk-spolecznych-i-humanistycznych

