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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. Horyzont Europa – nabór wniosków w ramach konkursu Maria Skłodowska-Curie Actions 
Doctoral Networks (MSCA DN) 

2. Horyzont Europa – nabór wniosków w ramach konkursu Maria Skłodowska-Curie Actions 
Postdoctoral Fellowship (MSCA PF) 

 
Komunikaty 

1. Program Transformacji Cyfrowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2022 
 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. Horyzont Europa – nabór wniosków w ramach konkursu Maria Skłodowska-Curie Actions  
 Doctoral Networks (MSCA DN) 

 
Cel: Promowanie międzynarodowej, międzysektorowej oraz interdyscyplinarnej współpracy w 
zakresie szkolenia na poziomie studiów doktoranckich w Europie; szkolenie wysoko 
wykwalifikowanych doktorantów oraz stymulowanie przedsiębiorczości, kreatywności i 
innowacyjności w Europie oraz poza nią. 

Tematyka: Dowolna dyscyplina naukowa. Kompleksowe i komplementarne programy szkoleniowe 
mogą być realizowane w ramach 3 typów projektów: 

• Doctoral Networks (DN) 

• Industrial Doctoral Networks (DN-ID), 

• Joint Doctoral Networks (DN-JD). 

Wnioskodawcy: Konsorcja międzynarodowe: 

• Doctoral Networks: co najmniej trzy niezależne podmioty, z których każdy ma siedzibę w 
innym państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym z programem Horyzont Europa, 
przy czym co najmniej jeden z nich ma siedzibę w państwie członkowskim; 

• Industrial Doctoral Networks: wymóg ze standardowych Doctoral Networks + dodatkowo 
przynajmniej jeden z trzech podmiotów musi pochodzić z sektora akademickiego i 
przynajmniej jeden z sektora nieakademickiego; 

• Joint Doctoral Networks: wymóg ze standardowych Doctoral Networks + dodatkowo co 
najmniej trzy niezależne podmioty muszą mieć możliwość nadawania tytułu doktora 
(przynajmniej dwa z nich muszą posiadać siedzibę w państwie członkowskim lub państwie 
stowarzyszonym z programem Horyzont Europa). 

Dodatkowe wymagania dotyczące członków konsorcjum określono w Guide for Applicants. 

Dofinansowanie: do 100% (w formie kosztów jednostkowych). 

https://rea.ec.europa.eu/system/files/2021-06/DN%202021%20-%20Guide%20for%20Applicants.pdf
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Okres trwania projektu: do 48 m-cy.  

• Doctoral Networks: max. 360 osobomiesięcy;  

• Industrial Doctoral Networks: max. 540 osobomiesięcy;  

• Joint Doctoral Networks: max. 540 osobomiesięcy. 

Termin składania wniosków: do 16 listopada 2021 r.  

Miejsce/sposób składania wniosków: Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za 
pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez Funding & Tenders Portal. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Funding & Tenders Portal. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 

Olga Sobczyk  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 58 19, email: olga.sobczyk@pw.edu.pl 

 

 
2. Horyzont Europa – nabór wniosków w ramach konkursu Maria Skłodowska-Curie Actions  
 Postdoctoral Fellowship (MSCA PF) 

 
Cel: Wspieranie karier naukowców i promowanie doskonałości w badaniach naukowych. Działanie jest 
skierowane do naukowców posiadających tytuł doktora, którzy chcą prowadzić działalność badawczą 
za granicą, zdobyć nowe umiejętności oraz doświadczenia w innych krajach, dyscyplinach i sektorze 
pozaakademickim, rozwinąć swoją karierę naukową. 

Tematyka: Dowolna dyscyplina naukowa realizowana w ramach dwóch typów PF: 

• European Postdoctoral Fellowships – dla naukowców przyjeżdżających do Europy z dowolnego 
kraju na świecie lub przemieszczających się w obrębie Europy; 

• Global Postdoctoral Fellowships – dla naukowców zainteresowanych prowadzeniem badań 
poza Europą, o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie obywatele lub długoterminowi 
rezydenci państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 
Europa. 

Wnioskodawcy: Naukowcy: 

• posiadający tytuł doktora w momencie zakończenia naboru wniosków; 

• posiadający max. 8-letnie doświadczenie naukowe, licząc od daty uzyskania stopnia doktora 
(KE dopuszcza wyjątki); 

• spełniający warunek mobilności określony w Work Programmme. 

Indywidualny naukowiec składa wniosek wraz z instytucją goszczącą (np. uczelnią, instytutem 
badawczym, firmą, fundacją). 

Podmioty prowadzące działalność w zakresie badań jądrowych z siedzibą w jednym z państw 
członkowskich Euratomu lub krajów stowarzyszonych z tym programem, mogą składać wnioski do 
MSCA Postdoctoral Fellowships (dodatkowy budżet w wysokości 1 miliona euro). 

Dodatkową szansą dla polskich jednostek jest udział w ERA Fellowships Call, czyli projektach 
realizowanych przez naukowców w tzw. Widening Countries. Dzięki tej opcji wysoko ocenione wnioski 
MSCA PF (łączna liczba punktów jest równa lub wyższa niż 85%), które nie znalazły się na głównej liście 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2021-dn-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2021-dn-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-2-msca-actions_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-talents-02-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=era%20fellowships;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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rankingowej, będą sfinansowane z osobnego budżetu, dedykowanemu szerszemu uczestnictwu i 
wzmacnianiu europejskiej przestrzeni badawczej. 

Dofinansowanie: do 100% (w formie kosztów jednostkowych). 

Okres trwania projektu: do 36 m-cy. 

• European Postdoctoral Fellowships: 12-24 miesiące 

• Global Postdoctoral Fellowships: 24-36 miesięc 

− Faza wyjazdowa: Pierwsza część projektu (od 12 do 24 miesięcy) jest realizowana w 
niestowarzyszonym Państwie Trzecim, 

− Faza powrotna: Obowiązkowy powrót (12 miesięcy) do podmiotu z siedzibą w państwie 
członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym z programem Horyzont Europa.  

Naukowcy mogą otrzymać dodatkowe wsparcie na odbycie stażu trwającego do 6 miesięcy w 
organizacji pozaakademickiej mającej siedzibę w państwie członkowskim UE lub kraju 
stowarzyszonym z programem Horyzont Europa. Staż ten musi odbyć się po zakończeniu PF. 

Termin składania wniosków: do 12 października 2021 r.  

Miejsce/sposób składania wniosków: Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za 
pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez Funding & Tenders Portal. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Funding & Tenders Portal. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 

Olga Sobczyk  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 58 19, email: olga.sobczyk@pw.edu.pl 

 

Komunikaty 

 
1. Program Transformacji Cyfrowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2022 

 
Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął do realizacji dokument wdrożeniowy Strategii Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030 - Program 
Transformacji Cyfrowej Województwa Mazowieckiego. 

Pierwsza edycja programu, obejmująca realizację przedsięwzięć w latach 2021-2022, zawiera zbiór 38 
projektów zapewniających rozwój cyfrowy w takich dziedzinach jak opieka zdrowotna, usługi 
publiczne, edukacja, ochrona powietrza, planowanie przestrzenne, rolnictwo i przemysł. 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią Programu Transformacji Cyfrowej Województwa 
Mazowieckiego.  

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie. 
 
 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2021-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2021-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://geodezja.mazovia.pl/pliki/wiadomosci/program-transformacji-cyfrowej-wm-wm-w1.0.pdf
https://geodezja.mazovia.pl/pliki/wiadomosci/program-transformacji-cyfrowej-wm-wm-w1.0.pdf
https://geodezja.mazovia.pl/strategia-rozwoju-spoleczenstwa-informacyjnego.html
https://geodezja.mazovia.pl/strategia-rozwoju-spoleczenstwa-informacyjnego.html
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1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2021-06-22 –
2021-07-01 

Enspire Science 
Odkryj klastry programu Horyzont 

Europa na lata 2021-2022 

2021-06-28 –
2021-07-02 

NCBR - Krajowy Punkt Kontaktowy 
PR Horyzont Europa 

Widening i ERA w tydzień! 

2021-06-28 –
2021-07-09 

Komisja Europejska 
Dni informacyjne programu Horyzont 

Europa 

2021-07-02 – 
2021-07-03 

Wiedeński Instytut Nauk o Człowieku, 
Polska Akademia Nauk 

Warsztaty ERC dla reprezentantów nauk 
społecznych i humanistycznych  

2021-07-07 
Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych Unii 

Europejskiej w Lublinie (RPK Lublin) 

Wspieranie międzynarodowej 
mobilności naukowców w działaniach 

Marii Skłodowskiej-Curie 

 
email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 

Szkolenia 

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://www.kpk.gov.pl/widening-i-era-w-tydzien-cykl-wydarzen
https://www.kpk.gov.pl/ke-zaprasza-na-dni-informacyjne-programu-horyzont-europa
https://www.kpk.gov.pl/ke-zaprasza-na-dni-informacyjne-programu-horyzont-europa
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
http://www.rpklublin.pl/1493,7-lipca-2021-r
http://www.rpklublin.pl/1493,7-lipca-2021-r
http://www.rpklublin.pl/1493,7-lipca-2021-r

