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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

Konkursy 

1. MEiN ogłosiło nabór w konkursie Nauka dla społeczeństwa 

2. NCBR ogłosiło nabór w konkursie GOSPOSTRATEG VII 

3. NCN opublikowało informację o konkursie Solar-Driven Chemistry 2021 

Komunikaty 

1. Harmonogram konkursów na rok 2021 (stan na 3.08.2021) 

2. Wyniki konkursu na projekty w ramach konkursu INFOSTRATEG I 

3. Nowe zarządzenia Rektora dotyczące projektów w ramach programów ramowych UE 

Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

1. MEiN ogłosiło nabór w konkursie Nauka dla społeczeństwa 

Cel: wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek 

organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu 

budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi 

w sferze społeczno-gospodarczej. 

Tematyka: program obejmuje wsparcie finansowe projektów w 3 filarach: 

1. Doskonałość naukowa – wsparcie projektów, które mają na celu m.in. podnoszenie jakości 

badań naukowych, podejmowanie nowych i ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego 

tematów badawczych, umiędzynarodowienie polskiej nauki, zwiększenie jej rozpoznawalności 

i kształtowanie jej odbioru społecznego; 

2. Nauka dla innowacyjności – wsparcie projektów zwiększających efektywność współpracy 

nauki z otoczeniem gospodarczym, wspierających innowacyjność oraz komercjalizację 

wyników badań naukowych i prac rozwojowych, upowszechniających wiedzę na temat 

związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką; 

3. Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość – wsparcie projektów popularyzujących 

innowacyjne i interdyscyplinarne badania w obszarze humanistyki, promujących postawy 

patriotyczne, tradycje narodowe i regionalne, a także badających źródła kultury polskiej 

w kraju i za granicą. 

Wnioskodawcy: jednostki naukowe. 
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Uwaga! Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 4 wnioski. 

Dofinansowanie: co najmniej 100 tys. zł, jednak nie więcej niż 2 mln zł. 

Okres trwania projektu: do 24 miesięcy. 

Termin składania wniosków: nabór w trybie ciągłym. 

Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć 

w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF na udostępnionym formularzu. Do wniosku dołącza się: 

1. oświadczenie, że przyznane środki finansowe nie będą stanowiły dla wnioskodawcy pomocy 

państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

2. oświadczenie o nieobjęciu projektem działań finansowanych z innych środków pochodzących 

z budżetu państwa. 

Po wprowadzeniu wszystkich danych we wniosku system generuje dokument pod nazwą „Część 

A wniosku”. Data wygenerowania tego dokumentu nie może być wcześniejsza niż data ostatniej 

modyfikacji wniosku. Część A opatrzoną przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego 

upoważnioną podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy przesłać za 

pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra w terminie 7 dni od dnia wysłania wniosku 

w systemie. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie MEiN. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 

Wojciech Jarnuszkiewicz 
Dział Projektów Krajowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 57 44, email: wojciech.jarnuszkiewicz@pw.edu.pl 
__________________________________________________________________________________ 

2. NCBR ogłosiło nabór w konkursie GOSPOSTRATEG VII 

Cel: wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych 

w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. 

Tematyka: zagadnienia badawcze zgłoszone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska: 

1. Sektorowy program przebudowy wybranych gałęzi polskiego przemysłu na potrzeby morskiej 

energetyki wiatrowej (MEW) w celu stworzenia nowej polskiej specjalizacji gospodarczej 

2. Kompleksowy program transformacji i rewitalizacji polskiego przemysłu na potrzeby rozwoju 

fotowoltaiki (PV). Promowanie kooperacji wewnątrzsektorowej, stymulowanie wzrostu 

produktywności, innowacyjności i kompetencji kadr oraz wzmacnianie bezpieczeństwa 

energetycznego i łańcuchów dostaw dla rozwoju fotowoltaiki. 

Wnioskodawcy: konsorcja składające się z jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, 

fundacji oraz stowarzyszeń(max. 5 podmiotów). 

https://osf.opi.org.pl/app/
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-dla-spoleczenstwa--nowy-program-ministra-edukacji-i-nauki
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Dofinansowanie: Budżet konkursu wynosi 20 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych 

dla projektu dotyczącego: 

1. zagadnienia badawczego nr 1 wynosi 10 mln zł, 

2. zagadnienia badawczego nr 2 wynosi 10 mln zł. 

Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych. 

Lider konsorcjum i konsorcjanci mogą realizować projekt wyłącznie w ramach działalności 

niegospodarczej. 

Okres trwania projektu: max. 36 miesięcy. 

Termin składania wniosków: do 27 października 2021 r., godz. 16:00. 

Miejsce/Sposób składania wniosków: wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego LSI. 

Uwaga! Link do systemu będzie aktywny od 1 września 2021 r. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie NCBR. 

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 
__________________________________________________________________________________ 

3. NCN opublikowało informację o konkursie Solar-Driven Chemistry 2021 

Cel: wsparcie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie procesów fotochemicznych. 

Tematyka: zagadnienia związane z fotochemiczną transformacją małych cząstek (np. wody, 

dwutlenku węgla, azotu) w bardziej skomplikowane układy pod wpływem światła słonecznego. 

Wnioskodawcy: konsorcja międzynarodowe złożone z przynajmniej 2 zespołów badawczych 

pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie: Finlandii, Francji, Niemiec, Polski, 

Szwajcarii lub Turcji. 

Dofinansowanie: 500 tys. euro. 

Okres trwania projektu: 24 lub 36 miesięcy. 

Termin i miejsce składania wniosków: konkurs składa się z 2 etapów międzynarodowych: 

1. wniosek wstępny (pre-proposal) do 29 października 2021 r., godz. 23:59, 

2. wniosek pełny (full proposal) do 2 maja 2022 r., godz. 23:59. 

Nabór wspólnych wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system „elan” udostępniony 

przez agencję Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). 

Dodatkowo, kierownik projektu (po stronie polskiej) zobowiązany jest do przygotowania wniosku 

krajowego dotyczącego polskiej części projektu w systemie ZSUN/OSF do 9 maja 2022 r., godz. 15:00. 

https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php
https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg--vii-konkurs-na-projekty-zamawiane
mailto:weronika.figurska@pw.edu.pl
https://www.dfg.de/en/
https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
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Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie NCN. 

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 
 

Komunikaty 

1. Harmonogram konkursów na rok 2021 (stan na 3.08.2021) 

W witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono aktualny harmonogram 

konkursów na 2021 r. 

Harmonogram został przygotowany przez pracowników COP PW i zawiera informacje o możliwościach 

finansowania projektów w ramach funduszy strukturalnych, międzynarodowych i krajowych. 

Konkursy są posortowane według daty zakończenia naboru, a następnie według instytucji ogłaszającej 

konkurs. Niektóre z naborów są dopiero planowane i nie podano ich szczegółów. Harmonogram jest 

aktualizowany raz w miesiącu. 

Witryna SharePoint, przygotowana przez COP PW specjalnie dla pracowników PW, zawiera 

informacje i dokumenty niedostępne w publicznych źródłach, które ułatwiają przygotowanie 

i składanie wniosków w konkursach na projekty badawcze oraz realizację projektów na uczelni. Znajdą 

w niej Państwo m.in. korespondencję z instytucjami ogłaszającymi konkursy, pisma rozstrzygające 

wątpliwe kwestie dotyczące na przykład wynagrodzeń czy VAT-u, najważniejsze ustalenia dotyczące 

projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, NCN, NCBR, Horyzontu Europa, wzory umów 

konsorcjum przygotowane przez COP. Informacje i dokumenty przeznaczone są do użytku 

wewnętrznego. 

Dostęp do witryny mają wszyscy pracownicy PW, którzy korzystają z domeny @pw.edu.pl. Przy 

logowaniu należy wpisać: login (adres mailowy @pw.edu.pl) i hasło (takie jak do komputera 

służbowego lub poczty służbowej). 

O wszystkich aktualizacjach witryny będziemy informować Państwa na bieżąco. 

__________________________________________________________________________________ 

2. Wyniki konkursu na projekty w ramach konkursu INFOSTRATEG I 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu INFOSTRATEG I. Dofinansowanie 

otrzymał 1 projekt naukowców z Politechniki Warszawskiej. Projekt będzie realizowany przez 

prof. Przemysława Biecka na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych. 

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju polskiego potencjału sztucznej inteligencji poprzez 

opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie 

zastosowanie w praktyce. Zakres tematyczny zgłaszanych projektów obejmował rozpoznawanie 

obrazów medycznych w zakresie dróg oddechowych, raka piersi u kobiet, raka prostaty u mężczyzn 

oraz weryfikowanie źródeł informacji i detekcja fake newsów. 

https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/solar-driven-chemistry/ogloszenie-sdch-2021
https://docs.pw.edu.pl/cop/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx
https://docs.pw.edu.pl/cop/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx
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Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie NCBR. 

__________________________________________________________________________________ 

3. Nowe zarządzenia Rektora dotyczące projektów w ramach programów ramowych UE 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 lipca 2021 r. Rektor PW, prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, 

wydał nowe zarządzenia dotyczące realizacji na Politechnice Warszawskiej projektów programów 

ramowych Unii Europejskiej. 

Zarządzenie nr 64/2021 w sprawie zasad realizacji w Politechnice Warszawskiej projektów Programów 

Ramowych Unii Europejskiej wskazuje m.in. jednostki wspierające kierownika projektu w zakresie 

administracyjno-organizacyjnym oraz jego zadania.  

Zarządzenie nr 65/2021 w sprawie szczegółowych zasad postępowania związanych z realizacją 

projektów w Programie Horyzont 2020 określa w szczególności zasady i tryb postępowania 

w odniesieniu do ewidencji i rozliczania kosztów projektów badawczo-innowacyjnych (Research and 

Innovation Actions), innowacyjnych (Innovation Actions) oraz prowadzonych w ramach akcji 

koordynacyjnych i wspierających (Coordination and Support Actions). 

Zarządzenia dostępne są na stronie BIP PW. 

Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

Data Organizator Temat 

2021-09-14 Krajowy Punkt Kontaktowy – 
NCBR oraz Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

Programy Horyzont Europa oraz LIFE – oferta 
po rozszerzeniu Programu LIFE o tematykę 
Przejścia na czystą energię - webinarium 

2021-09-15-
2021-09-17 

Komisja Europejska European Defence Fund (EDF): Information 
Day & Networking Event 

 

 

https://www.gov.pl/web/ncbr/wyniki-konkursu-infostrateg-i
https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/90ddb002c0e1a63ecfaae36a00d108cb.pdf
https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/fe6ef2d8760cd0a9c204bcf20284788b.pdf
https://bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2021
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/programy-horyzont-europa-oraz-life-oferta-po-rozszerzeniu-programu-life-o-tematyke-przejscia-na-czysta-energie?fbclid=IwAR1kmBmkLm2xWbBqeeXQT6Y35y591wvg1FPpjkAu4GHVn9DqD2yA4Wfzgus&utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Innowacje+zmieniaj%C4%85+Polsk%C4%99&utm_campaign=Newsletter+NCBR
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/programy-horyzont-europa-oraz-life-oferta-po-rozszerzeniu-programu-life-o-tematyke-przejscia-na-czysta-energie?fbclid=IwAR1kmBmkLm2xWbBqeeXQT6Y35y591wvg1FPpjkAu4GHVn9DqD2yA4Wfzgus&utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Innowacje+zmieniaj%C4%85+Polsk%C4%99&utm_campaign=Newsletter+NCBR
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/programy-horyzont-europa-oraz-life-oferta-po-rozszerzeniu-programu-life-o-tematyke-przejscia-na-czysta-energie?fbclid=IwAR1kmBmkLm2xWbBqeeXQT6Y35y591wvg1FPpjkAu4GHVn9DqD2yA4Wfzgus&utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Innowacje+zmieniaj%C4%85+Polsk%C4%99&utm_campaign=Newsletter+NCBR
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/european-defence-fund-edf-information-day-networking-event_en
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/european-defence-fund-edf-information-day-networking-event_en

