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Informacje o funduszach  
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. NCBiR ogłosił nabór w II konkursie w ramach programu GOSPOSTRATEG 
 
Komunikaty 

1. EURAXESS - granty i stypendia marzec 2020 r. 
 
Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

 
1. NCBiR ogłosił nabór w II konkursie w ramach programu GOSPOSTRATEG 
 
Cel: Dofinansowanie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do wzrostu 
wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych 
w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. 
Tematyka: obejmuje 2 zagadnienia badawcze: 

1. Odmowa szczepień jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej państwa, zaufania społecznego, 
zdrowia publicznego oraz polityki rodzinnej i społecznej;  

2. Mechanizm identyfikacji i oceny ryzyka w zakresie operacji gospodarczych w obszarze podatku 
akcyzowego. 

Wnioskodawcy: Jednostki naukowe i konsorcja jednostek naukowych (max. 5 podmiotów). 
Dofinansowanie: Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu dotyczącego 
zagadnienia badawczego nr 1 wynosi 15 mln zł, dla nr 2 - 3 mln zł. 
Okres trwania projektu: do 36 m-cy. 
Termin składania wniosków: do 22 maja 2020 r., godz. 16:00. 
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym 
LSI. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBiR. 
 
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 
 
 
 
 

https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php
https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/dyrektor-narodowego-centrum-badan-i-rozwoju-oglasza-ii-konkurs-w-ramach-strategicznego-programu-bada/
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Komunikaty 

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

Szkolenia 

 
1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 
  

Data Organizator Temat 

2020-03-12 Program Interreg Europa Systemy wsparcia dla przedsiębiorstw 
społecznych – webinarium  

2020-03-18 Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych 

Omówienie harmonogramu naborów 
wniosków na rok 2020 w ramach EFS. 
Zasady konstruowania budżetu projektu w 
ramach EFS RPO WM 2014-2020 

2020-03-18- 
2020-03-20 

Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji – Operator Programu 
Edukacja realizowanego w 
ramach Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego na lata 
2014-2021 

Seminarium bilateralne nt. tworzenia 
innowacyjnych koncepcji oraz nawiązywania 
partnerstw pomiędzy instytucjami z Polski i 
z Państw-Darczyńców, które przełożą się na 
wspólne opracowanie projektów w 
Programie Edukacja finansowanego ze 
środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego na 
lata 2014-2021 

2020-03-24 Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju 

Spotkanie informacyjne NCBR (oferta w 
ramach PO IR, ze szczególnym 
uwzględnieniem konkursu “Szybka Ścieżka”, 
„Seal of Excellence” i „Projekty Aplikacyjne”, 
zasady aplikowania w konkursie m.in.: 
TANGO, GOSPOSTRATEG i INFOSTRATEG) 

2020-03-25 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

Dzień z Horyzontem 2020 

2020-03-31 Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE 

ABC przygotowania wniosku do H2020: 
granty MSCA IF , projekty badawczo-
innowacyjne, innowacyjne oraz wspierające  

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/systemy-wsparcia-dla-przedsiebiorstw-spolecznych-webinarium-interreg-europa-12-marca/
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/systemy-wsparcia-dla-przedsiebiorstw-spolecznych-webinarium-interreg-europa-12-marca/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/omowienie-harmonogramu-naborow-wnioskow-na-rok-2020-w-ramach-efs-zasady-konstruowania-budzetu-projektu-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020-3/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/omowienie-harmonogramu-naborow-wnioskow-na-rok-2020-w-ramach-efs-zasady-konstruowania-budzetu-projektu-w-ramach-efs-rpo-wm-2014-2020-3/
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-do-h2020-granty-marie-sklodowska-curie-individual-fellowships-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-oraz-wspierajace?znewsletter=11marca2020
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-do-h2020-granty-marie-sklodowska-curie-individual-fellowships-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-oraz-wspierajace?znewsletter=11marca2020
https://education.org.pl/wydarzenie/seminarium-bilateralne-edycja-ii/
https://education.org.pl/wydarzenie/seminarium-bilateralne-edycja-ii/
https://education.org.pl/wydarzenie/seminarium-bilateralne-edycja-ii/
https://education.org.pl/wydarzenie/seminarium-bilateralne-edycja-ii/
https://education.org.pl/wydarzenie/seminarium-bilateralne-edycja-ii/
https://education.org.pl/wydarzenie/seminarium-bilateralne-edycja-ii/
https://education.org.pl/wydarzenie/seminarium-bilateralne-edycja-ii/
https://education.org.pl/wydarzenie/seminarium-bilateralne-edycja-ii/
https://education.org.pl/wydarzenie/seminarium-bilateralne-edycja-ii/
https://www.ncbrdlafirm.pl/24-marca-2020-warszawa/
https://www.ncbrdlafirm.pl/24-marca-2020-warszawa/
https://www.ncbrdlafirm.pl/24-marca-2020-warszawa/
https://www.ncbrdlafirm.pl/24-marca-2020-warszawa/
https://www.ncbrdlafirm.pl/24-marca-2020-warszawa/
https://www.ncbrdlafirm.pl/24-marca-2020-warszawa/
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/iii-dzien-z-horyzontem-2020?znewsletter=20lutego2020
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-do-h2020-granty-marie-sklodowska-curie-individual-fellowships-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-oraz-wspierajace?znewsletter=11marca2020
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-do-h2020-granty-marie-sklodowska-curie-individual-fellowships-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-oraz-wspierajace?znewsletter=11marca2020
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-do-h2020-granty-marie-sklodowska-curie-individual-fellowships-projekty-badawczo-innowacyjne-innowacyjne-oraz-wspierajace?znewsletter=11marca2020
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2020-04-16- 
2020-04-17 

Międzynarodowy Instytut Biologii 
Molekularnej i Komórkowej 

Międzynarodowa konferencja dla młodych 
naukowców w dziedzinie biologii 
molekularnej i komórkowej  

 
 

email: izabela.dranka@pw.edu.pl 

 

https://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
https://cop.pw.edu.pl/rss
https://cop.pw.edu.pl/rss

