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Konkursy
1. NCBR ogłosiło konkurs „Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego” (PO WER)
Komunikaty
1. Webinarium „European Road Transport Research Opportunities - An online event for Polish
stakeholders” (21.05.2021).
Szkolenia
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych
Konkursy
1. NCBR ogłosiło konkurs „Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego” (PO WER)
Cel: Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry uczelni w zakresie projektowania uniwersalnego
tak, aby zapewnić wysoką jakość kształcenia studentów w tym obszarze.
Tematyka: działania podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej w zakresie projektowania
uniwersalnego:
•
•
•

szkolenia;
warsztaty;
wizyty studyjne;

i inne tak, aby zapewnić wysoką jakość kształcenia studentów w tym obszarze.
Wnioskodawcy: uczelnie wyższe (publiczne i prywatne).
Partnerstwo/Podwykonawstwo: W konkursie dopuszcza się konstrukcję projektu partnerskiego, o
którym mowa w art. 33 ustawy. Nie istnieją formalne ograniczenia co do charakteru prawnego i
organizacyjnego partnera – może to być dowolna jednostka, o ile została wybrana w sposób
spełniający wymogi, o których mowa w art. 33 ustawy. Sposób i tryb wyboru partnera musi być
opisany we wniosku. Ponadto, realizacja projektu w partnerstwie musi mieć swoje uzasadnienie
merytoryczne – tzn. dzięki współpracy podmiotów powstanie wartość dodana, niemożliwa do
osiągnięcia w przypadku działań podejmowanych indywidualnie lub poprzez zlecanie działań
podmiotom zewnętrznym wobec wnioskodawcy. Zasadność realizacji projektu w partnerstwie będzie
podlegała ocenie merytorycznej, w związku z powyższym uznanie realizacji projektu w partnerstwie
za bezzasadne lub niewłaściwe będzie skutkowało negatywną oceną wniosku.
Dofinansowanie: Planowana alokacja na konkurs wynosi 20 000 000 zł.
Okres trwania projektu: ma pozwolić na efektowne wdrożenie działań założonych przez Uczelnię.
Projekt nie może trwać dłużej niż do dnia 31 października 2023 roku.
Termin składania wniosków: do 8 lipca 2021 r.
Miejsce/sposób składania wniosków: elektronicznie, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków
Aplikacyjnych SOWA.
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Uwaga: Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek w konkursie. W związku z tym
obostrzeniem jednostki chcące wziąć udział w tym konkursie proszone są o wcześniejszy kontakt z DFS
COP.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Elżbieta Śmietanka
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów
tel. 22 234 59 26, email: elżbieta.śmietanka@pw.edu.pl
Komunikaty
1. Webinarium „European Road Transport Research Opportunities - An online event for Polish
stakeholders” (21.05.2021)
Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w webinarium poświęconym rozwojowi i wdrażaniu
elektromobilnosci, zautomatyzowanej mobilności oraz rozwojowi łańcucha baterii na rzecz niskoemisyjnego transportu jak i energetyki przewidzianych w partnerstwach 2Zero, CCAM i Batteries.
Webinarium odbędzie się 21 maja 2021 r., w godz. 9.00-12.25.
Na wydarzenie należy zarejestrować się wypełniając formularz rejestracyjny.

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
Szkolenia
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych
Data

Organizator

Temat

2021-04-29–
2021-05-20

Enspire Science

Webinaria Enspire Science na temat
klastrów w programie Horyzont Europa

2021-05-25

Regionalny Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE Lublin

Na co zwrócić uwagę przygotowując
wniosek projektowy w programie
Horyzont Europa?

2021-05-26

Platforma Przemysłu Przyszłości,
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Technologie cyfrowe dla transformacji
przemysłu w PR Horyzont Europa

2021-05-26

Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE

Jak nawiązać międzynarodową
współpracę w ramach Działań Marii
Skłodowskiej-Curie?
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2021-05-27

Komisja Europejska

The Funding & Tenders Portal for
beginners

2021-05-27

Regionalny Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE Lublin

Finansowanie projektów w programie
Horyzont Europa

2021-06-09

Platforma Przemysłu Przyszłości,
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Zaawansowane, zielone technologie
produkcji w PR 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
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