Informacje o funduszach
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych
Komunikaty
1.
2.
3.
4.

Dzień informacyjny „Euratom 2021-2025. Nowy Program Nowe Możliwości”
STARTER – zgłoszenie inicjatywy programowej do NCBR
Harmonogram konkursów na rok 2021 (stan na 4.05.2021)
EURAXESS – granty i stypendia – maj 2021 r.

Szkolenia
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych
Komunikaty
1. Dzień informacyjny „Euratom 2021-2025. Nowy Program Nowe Możliwości”
Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w dniu informacyjnym „Euratom 2021-2025. Nowy Program
Nowe Możliwości” organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.
Warsztaty odbędą się 19 maja 2021 r., godz. 10.00-12.30.
Rejestracja jest możliwa za pośrednictwem formularza.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów
Badawczych 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

2. STARTER – zgłoszenie inicjatywy programowej do NCBR
Przypominamy o nowym narzędziu STARTER przygotowanym przez NCBR, umożliwiającym zgłoszenie
inicjatywy programowej. Propozycje zbierane poprzez udostępniony online formularz, po ocenie
ekspertów NCBR, będą mogły przyczynić się do uruchomienia nowych programów lub otwarcia
konkursów w obszarach tematycznych, których do tej pory NCBR nie wspierało.
Pomysły na nowe programy mogą zgłaszać przedsiębiorcy, instytucje, organizacje pozarządowe
i stowarzyszenia, a także przedstawiciele świata nauki i specjaliści z branż. Kluczowy jest opis pomysłu,
jego uzasadnienie i możliwość realizacji. Zbieranie pomysłów ma charakter ciągły, nie wyznaczono
terminu zamknięcia ankiety.
Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
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3. Harmonogram konkursów na rok 2021 (stan na 4.05.2021)
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
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:
dr Halina Bukowiecka
Sekcja Informacji Centrum Obsługi Projektów
tel. 22 234 57 71, email: halina.bukowiecka@pw.edu.pl

4. EURAXESS – granty i stypendia – maj 2021 r.
Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym
etapie kariery naukowej (maj 2021 r.).
Szczegółowe informacje dostępne są na portalu EURAXESS.
Szkolenia
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych
Data

Organizator

Temat

2021-05-11

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

GOSPOSTRATEG VI
- spotkanie informacyjne

2021-05-19

Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE

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

email: izabela.dranka@pw.edu.pl
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