Informacje o funduszach
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych
Konkursy
1. Nabór wniosków w konkursie MINIATURA 5
2. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
(NAWA) ogłosiły nabór w konkursie na projekty badawcze z udziałem białoruskich
naukowców: „Solidarni z naukowcami”
3. Nabór wniosków w programie EJP SOIL
Szkolenia
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych
Konkursy
1. Nabór wniosków w konkursie MINIATURA 5
Cel: Wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. Może
to być jedno spośród wymienionych działań:
•
•
•
•
•

badania wstępne/pilotażowe,
kwerenda,
staż naukowy,
wyjazd badawczy,
wyjazd konsultacyjny.

Tematyka: badania podstawowe w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN.
Wnioskodawcy: uczelnia, federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytut
naukowy PAN, instytut badawczy, międzynarodowy instytut naukowy, biblioteka naukowa, Centrum
Łukasiewicz, instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.
Konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora, planujących ubiegać się
o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach NCN, innych konkursach
ogólnokrajowych lub międzynarodowych, a podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie
działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego.
Dofinansowanie: od 5 tys. zł. do 50 tys. zł.
Okres trwania projektu: do 12 m-cy.
Termin składania wniosków: do 30 września 2021 r.
Miejsce/sposób składania wniosków: Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
w standardzie PAdES wraz z wymaganymi załącznikami należy wysłać wyłącznie w formie
elektronicznej w systemie ZSUN/OSF. Przed wysłaniem wniosku do NCN należy dostarczyć go do DPK
COP w wersji papierowej oraz elektronicznej (PDF).
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki.
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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. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) i Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
(NAWA) ogłosiły nabór w konkursie na projekty badawcze z udziałem białoruskich naukowców:
„Solidarni z naukowcami”
Cel: Realizacja projektów badawczych przez polskie podmioty we współpracy z białoruskimi
badaczami, którzy otrzymali wsparcie z NAWA w ramach działania „Solidarni z naukowcami”, w
ramach którego NAWA zapewniła stypendium naukowcom z Białorusi.
Tematyka: Składane wnioski muszą dotyczyć następujących dziedzin zgodnie z zasadami dot.
pozyskiwania i prezentowania danych z zakresu działalności badawczej i rozwojowej oraz pomiaru
działalności naukowo-technicznej i innowacyjnej, które zostały określone w Podręczniku Frascati wg
klasyfikacji OECD:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nauki przyrodnicze
Nauki inżynieryjne i techniczne
Nauki medyczne i nauki o zdrowiu
Nauki rolnicze
Nauki społeczne
Nauki humanistyczne

Wnioskodawcy: organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, które zawarły umowy z
NAWA, na podstawie których przyznano środki na stypendia dla obywateli Białorusi w ramach
działania „Solidarni z naukowcami”.
Dofinansowanie: do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu dla organizacji prowadzących badania
i upowszechniających wiedzę. Alokacja przeznaczona na finansowanie projektów w ramach konkursu
wynosi: 6 250 000 zł.
Okres trwania projektu: 12-18 m-cy.
Termin składania wniosków: do 30 lipca 2021 r.
Miejsce/sposób składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie należy złożyć do NCBR przy
wykorzystaniu platformy ePUAP lub drogą mailową na adres: solidarniznaukowcami@ncbr.gov.pl w
wersji elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci skanu
podpisanego własnoręcznie wniosku.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Małgorzata Grudzińska-Gronek
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów
tel. 22 234 13 74, email: malgorzata.gronek@pw.edu.pl
Barbara Jasińska
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów
tel. 22 234 53 56, email: barbara.jasinska@pw.edu.pl
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3. Nabór wniosków w programie EJP SOIL
Cel: Program EJP SOIL wspiera działania w kierunku zrównoważonej gospodarki glebami rolniczymi z
uwzględnieniem kwestii klimatycznych. Kraje biorące udział w programie zobowiązane są do realizacji
ogólnego celu, jakim jest zapewnienie zrównoważonych rozwiązań w zakresie gospodarowania glebą
rolniczą, które przyczynią się do sprostania kluczowym wyzwaniom społecznym, w tym zmianom
klimatycznym i przyszłym dostawom żywności.
Tematyka:
1. Understanding SOC sequestration (stabilization, storage and persistence);
2. Soil biodiversity: status, and role in ecosystem services provided by soils;
3. Site-specific or landscape-scale approaches to improve sustainability, resilience, health, and
productivity of soils.
Wnioskodawcy: mikrofirma; mała i średnia firma; duża firma; konsorcjum (w skład którego musi
wchodzić min. jedno przedsiębiorstwo oraz może wchodzić jednostka naukowa/uczelnia).
Dofinansowanie: maksymalne dla polskich partnerów (konsorcjum polskie) w jednym wniosku nie
powinno przekraczać: 200 tys. euro.
Termin składania wniosków: międzynarodowych wniosków wstępnych (pre-proposals) do 25 czerwca
2021 r.; międzynarodowych wniosków pełnych (full proposals) do 7 września 2021 r.
Miejsce/sposób składania wniosków: nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez
system elektroniczny na stronie EJP SOIL.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Małgorzata Grudzińska-Gronek
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów
tel. 22 234 13 74, email: malgorzata.gronek@pw.edu.pl
Barbara Jasińska
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów
tel. 22 234 53 56, email: barbara.jasinska@pw.edu.pl
Szkolenia
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych
Data
2021-05-18
2021-05-19
2021-05-19
2021-04-29 –
2021-05-20

Organizator
Business Science Poland
Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE
Platforma Przemysłu Przyszłości,
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Enspire Science

Temat
InvestEU – supporting research and
innovation
Dzień informacyjny „Euratom 20212025. Nowy Program Nowe Możliwości”
Horyzont Europa – cele, struktura,
zasady uczestnictwa
Webinaria Enspire Science na temat
klastrów w programie Horyzont Europa
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2021-05-26

Platforma Przemysłu Przyszłości,
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

2021-05-27

Komisja Europejska

2021-06-09

Platforma Przemysłu Przyszłości,
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

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

Technologie cyfrowe dla transformacji
przemysłu w PR Horyzont Europa
The Funding & Tenders Portal for
beginners
Zaawansowane, zielone technologie
produkcji w PR Horyzont Europa

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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