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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. NCBR ogłosiło V konkurs w ramach programu ERA-CVD Cardiovascular Diseases 
2. NCBR ogłosiło III konkurs w ramach programu ERA-HDHL Call 2020 PREVNUT 

 
Komunikaty 

1. EURAXESS - granty i stypendia luty 2020 r. 
2. Asystent Budżetowy – nowa aplikacja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. NCBR ogłosiło V konkurs w ramach programu ERA-CVD Cardiovascular Diseases 
 
Cel: Współpraca państw członkowskich w obszarze prac B+R, która polega na podejmowaniu 
wspólnych działań, w tym badań naukowych w obszarach obejmujących zagadnienia z zakresu chorób 
sercowo-naczyniowych. 
Tematyka: Prevention of vascular cognitive impairment through early detection of cardiovascular 
diseases. 
Wnioskodawcy: Jednostki naukowe, konsorcjum naukowe, przedsiębiorcy. 
Dofinansowanie: Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych 
w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 tys. euro. 
Okres trwania projektu: do 36 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 2 kwietnia 2020 r., godz. 17:00. Orientacyjna data naboru wniosków 
krajowych IV kwartał 2020 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez 
system elektroniczny dostępny na stronie: https://ptoutline.eu/app/era-cvd_jtc2020.    
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR i sieci ERA-CVD. 
 
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 
 
Justyna Wojciechowska  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl 
 
W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum: 
Olga Sobczyk 
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 58 19, email: olga.sobczyk@pw.edu.pl 

https://ptoutline.eu/app/era-cvd_jtc2020
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-5-konkursie-w-ramach-era-cvd-cardiovascular-diseases-60753/
https://www.era-cvd.eu/254.php
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2. NCBR ogłosiło III konkurs w ramach programu ERA-HDHL Call 2020 PREVNUT 
 
Cel: Wsparcie ponadnarodowych projektów badawczych, które pozwalają lepiej zrozumieć zależności 
między dietą a epigenomem i ich wpływ na zdrowie ludzi. Umożliwi to opracowanie i uzasadnienie 
strategii interwencji w leczeniu chorób związanych z odżywianiem i utrzymaniu dobrego stanu 
zdrowia przez całe życie. 
Tematyka: Development of targeted nutrition for prevention of undernutrition for older adults. 
Wnioskodawcy: Międzynarodowe konsorcjum złożone z jednostek naukowo-badawczych 
i przedsiębiorstw (minimum 3 partnerów z 3 różnych krajów uczestniczących). 
Dofinansowanie: Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych 
w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 400 tys. euro. 
Okres trwania projektu: do 36 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 7 kwietnia 2020 r., godz. 17:00. Orientacyjna data naboru wniosków 
krajowych IV kwartał 2020 r. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez 
system elektroniczny dostępny na stronie: https://healthydietforhealthylife.eu/index.php/login-new.    
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR i inicjatywy JPI HDHL. 
 
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 
 
Justyna Wojciechowska  
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl 
 
W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum: 
Olga Sobczyk 
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 58 19, email: olga.sobczyk@pw.edu.pl 
 
 

Komunikaty 

 
1. EURAXESS - granty i stypendia luty 2020 r. 
 
Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla doktorantów 
i pracowników naukowych (luty 2020 r.). 
 
Szczegółowe informacje dostępne są w portalu EURAXESS. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

https://healthydietforhealthylife.eu/index.php/login-new
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/era-hdhl-otwarcie-naboru-wnioskow-w-3-konkursie-call-2020-prevnut-60813/
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/about-jpi-hdhl
https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
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2. Asystent Budżetowy – nowa aplikacja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
 
Nowy Asystent Budżetowy NCBR to odpowiedź na potrzeby wnioskodawców związane z weryfikacją 
wydatków w projektach B+R. Asystent Budżetowy ma na celu usprawnienie kwalifikowania rodzajów 
kosztów zaplanowanych w projektach finansowanych ze środków Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój (PO IR). Dodatkowo pozwoli na usprawnienie rozliczania kosztów w projekcie 
B+R, dopasowywania planowanych wydatków do wymogów formalnych dofinansowania, a także 
pomoże w prawidłowym opisywaniu wydatków. 

Aplikacja Asystent Budżetowy jest dostępna na stronie 
https://asystentbudzetowy.ncbr.gov.pl, a jej opracowanie zostało dofinansowane z Funduszy 
Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR. 
 

Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
 

Data Organizator Temat 

2020-02-13 Biuro ds. Doskonałości 
Naukowej PAN 

Wniosek do ERC krok po kroku - warsztaty 

2020-02-18 Interreg Europa Webinarium na temat polityk ukierunkowanych na 
innowacje 

2020-02-24 Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju 

Spotkanie informacyjne ws. konkursu „Szybka 
ścieżka” - 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace 
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”  

2020-02-25 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Warsztaty: co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo 
skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt 
H2020 

2020-02-26 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation 
Staff Exchange – warsztaty z pisania wniosku 

2020-03-02 Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju 

Spotkanie informacyjne ws. konkursu 4/4.1.1/2019 
PO IR, „Strategiczne programy badawcze dla 
gospodarki” Wspólne Przedsięwzięcie INGA  

2020-03-25 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Dzień z Horyzontem 2020 

2020-04-16-
17 

Międzynarodowy Instytut 
Biologii Molekularnej i 
Komórkowej 

Międzynarodowa konferencja dla młodych 
naukowców w dziedzinie biologii molekularnej i 
komórkowej 

  
email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 

https://asystentbudzetowy.ncbr.gov.pl/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/asystent-budzetowy-pomoze-skuteczniej-siegac-po-wsparcie-finansowe-na-b-r-nowa-aplikacja-od-ncbr-60/
https://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-wniosek-do-erc-krok-po-kroku&znewsletter=22stycznia2020
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/webinarium-na-temat-polityk-ukierunkowanych-na-innowacje/
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/webinarium-na-temat-polityk-ukierunkowanych-na-innowacje/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ogloszonego-konkursu-szybkiej-sciezki-w-poddzialaniu-111-badan/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ogloszonego-konkursu-szybkiej-sciezki-w-poddzialaniu-111-badan/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ogloszonego-konkursu-szybkiej-sciezki-w-poddzialaniu-111-badan/
https://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-26&znewsletter=5lutego2020
https://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-26&znewsletter=5lutego2020
https://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-26&znewsletter=5lutego2020
https://www.kpk.gov.pl/?event=marie-sklodowska-curie-research-and-innovation-staff-exchange-warsztaty-z-pisania-wniosku&znewsletter=12lutego2020
https://www.kpk.gov.pl/?event=marie-sklodowska-curie-research-and-innovation-staff-exchange-warsztaty-z-pisania-wniosku&znewsletter=12lutego2020
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ogloszonego-konkursu-44112019-w-ramach-programu-operacyjnego-i/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ogloszonego-konkursu-44112019-w-ramach-programu-operacyjnego-i/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/spotkanie-informacyjne-dotyczace-ogloszonego-konkursu-44112019-w-ramach-programu-operacyjnego-i/
https://www.kpk.gov.pl/?p=51110&znewsletter=5lutego2020
https://www.iimcb.gov.pl/pl/aktualnosci/aktualne-informacje/1061-miedzynarodowa-konferencja-dla-mlodych-naukowcow-w-dziedzinie-biologii-molekularnej-i-komorkowej
https://www.iimcb.gov.pl/pl/aktualnosci/aktualne-informacje/1061-miedzynarodowa-konferencja-dla-mlodych-naukowcow-w-dziedzinie-biologii-molekularnej-i-komorkowej
https://www.iimcb.gov.pl/pl/aktualnosci/aktualne-informacje/1061-miedzynarodowa-konferencja-dla-mlodych-naukowcow-w-dziedzinie-biologii-molekularnej-i-komorkowej

