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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

Konkursy 

1. Fundusz Wyszehradzki ogłosił konkurs Visegrad Grants 

2. Fundusz Wyszehradzki ogłosił konkurs Visegrad Strategic Grants 

3. Dostęp do infrastruktury badawczej Wspólnego Centrum Badawczego Komisji 

Europejskiej 

Komunikaty 

1. Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI) poszukuje ekspertów do oceny wniosków 

grantowych 

2. Rektor Politechniki Warszawskiej ogłosił konkurs na granty wewnętrzne wspierające 

złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) 

Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

 

Konkursy 

1. Fundusz Wyszehradzki ogłosił konkurs Visegrad Grants 

Cel: promowanie i zachęcanie do bliższej współpracy między państwami i społeczeństwami Grupy 

Wyszehradzkiej (GW, V4) poprzez dofinansowywanie wspólnych wyszehradzkich projektów 

kulturalnych, naukowych i edukacyjnych, wymianę młodzieży, współpracę transgraniczną oraz 

współpracę w dziedzinie promocji turystyki. 

Tematyka:  

• Culture and common identity 

• Education and capacity building 

• Innovation, R&D, entrepreneurship 

• Democratic values and the media 

• Public policy and institutional partnerships 

• Regional development, environment and tourism 

• Social development 

Wnioskodawcy: minimum 3 organizacje z 3 krajów członkowskich V4. 

Dofinansowanie: 100% (koszty ogólne 15%) 

Okres trwania projektu: do 18 miesięcy. 

Termin składania wniosków: do 1 października 2021 r. 



  
 

 

 

2 

 18.08.2021 
 
 
 

Miejsce/Sposób składania wniosków: w wersji elektronicznej przez stronę Funduszu: 

http://my.visegradfund.org 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie Granty Fundusz Wyszehradzki. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 

Roch Grabowski 
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 81, email: roch.grabowski@pw.edu.pl  
__________________________________________________________________________________ 

2. Fundusz Wyszehradzki ogłosił konkurs Visegrad Strategic Grants 

Cel: promowanie i zachęcanie do bliższej współpracy między państwami i społeczeństwami Grupy 

Wyszehradzkiej (GW, V4) poprzez dofinansowywanie wspólnych wyszehradzkich projektów 

kulturalnych, naukowych i edukacyjnych, wymianę młodzieży, współpracę transgraniczną oraz 

współpracę w dziedzinie promocji turystyki. 

Tematyka:  

• Returning to the roots of the Visegrad cooperation 

• Post-COVID Recovery 

• Promoting regional branding and tourism 

Wnioskodawcy: przynajmniej 4 organizacje ze wszystkich czterech krajów członkowskich V4. 

Dofinansowanie: 100% (koszty ogólne 15%) 

Okres trwania projektu: 12-36 miesięcy. 

Termin składania wniosków: do 1 października 2021 r. 

Miejsce/Sposób składania wniosków: w wersji elektronicznej przez stronę Funduszu: 

http://my.visegradfund.org 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie Granty Fundusz Wyszehradzki. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 

Roch Grabowski 
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 81, email: roch.grabowski@pw.edu.pl  
__________________________________________________________________________________ 

3. Dostęp do infrastruktury badawczej Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej 

Cel: jak najlepsze wykorzystanie infrastruktury badawczej w Europie. 

Tematyka: dostęp do europejskiej infrastruktury badawczej do badań reakcji jądrowych, 

radioaktywności, promieniowania i technologii stosowanych w nauce i praktyce (EUFRAT - European 

research infrastructure for nuclear reaction, radioactivity, radiation and technology studies in science 

and applications): 

http://my.visegradfund.org/
https://www.visegradfund.org/apply/grants/
http://my.visegradfund.org/
https://www.visegradfund.org/apply/grants/
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• RADMET, Radionuclide Metrology laboratories 

• GELINA, the JRC Neutron Time-of-Flight Facility 

• HADES, Underground laboratory for ultra-low level gamma-ray spectrometry 

• MONNET, Tandem accelerator based fast neutron source 

Wnioskodawcy: naukowcy z instytucji badawczych, uczelni oraz przedsiębiorstw z państw 

członkowskich UE i krajów stowarzyszonych z programem badawczym Euratom. 

Dofinansowanie: 100% kosztów za używanie infrastruktury badawczej, z wyłączeniem kosztów 

materiałów eksploatacyjnych. 

W określonych przypadkach można otrzymać dofinansowanie kosztów podróży i pobytu. 

Termin składania wniosków: do 15 września 2021 r. 

Miejsce/Sposób składania wniosków: w wersji elektronicznej przesłać na adres mailowy: 

JRC-RI-OPEN-ACCESS@ec.europa.eu. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie EU Science Hub. 

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 
 

Komunikaty 

1. Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI) poszukuje ekspertów do oceny wniosków 

grantowych 

W związku z trwającym III naborem do Programu grantowego na prace B+R jednostek naukowych  

PCI poszukuje ekspertów, którzy ocenią projekty badawczo-rozwojowe z podkarpackich uczelni. 

Na potrzeby oceny merytorycznej PCI poszukuje ekspertów z następujących dziedzin: 

• technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT); 

• efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii; 

• transport oraz motoryzacja; 

• edukacja oraz kultura, turystyka; 

• ochrona zdrowia i technologie medyczne; 

• biogospodarka i żywność; 

• zaawansowane materiały oraz narzędzia. 

Niezależny ekspert musi posiadać doświadczenie zawodowe w dziedzinie, w ramach której będzie 

dokonywał oceny wniosków, oraz doświadczenie w ocenie projektów badawczo-rozwojowych 

i komercjalizacji wyników badań naukowych. Doświadczenie będzie weryfikowane indywidualnie na 

podstawie składanych ofert. Proces oceny będzie się odbywał w całości zdalnie. 

Pula środków finansowych to 14 mln zł, dofinansowanie pojedynczego projektu może wynieść 

od 50 tys. zł do 500 tys. zł. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access/relevance-driven/2021-1-rd-eufrat-radmet
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access/relevance-driven/2021-1-rd-eufrat-gelina
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access/relevance-driven/2021-1-rd-eufrat-hades
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access/relevance-driven/2021-1-rd-eufrat-monnet
mailto:JRC-RI-OPEN-ACCESS@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access
mailto:aneta.milczarczyk@pw.edu.pl
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Termin składania ofert w ramach postępowania przetargowego został wyznaczony 

do 27 sierpnia 2021 r., godz. 10:00. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/493221 

__________________________________________________________________________________ 

2. Rektor Politechniki Warszawskiej ogłosił konkurs na granty wewnętrzne wspierające 

złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) 

W sierpniu br. została ogłoszona Decyzja Rektora PW dotycząca konkursu na granty wewnętrzne dla 

pracowników PW wspierające złożenie wniosku o grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych 

(ERC). Przyznane środki (max. 25 tys. zł) mogą być wykorzystać na dofinansowanie działań, których 

celem jest przygotowanie wniosku o grant ERC, w tym: 

• wynagrodzenie kierownika i wykonawców grantu, 

• przygotowanie opinii wniosku przez eksperta, tłumaczenie i konsultację językową, 

• wyjazd do zagranicznego ośrodka w celu nawiązania współpracy lub skonsultowania 

wniosku. 

Terminy składania wniosków w 2021 r. upływają: 

• I termin: do 10 września 2021 r. 

• II termin: do 29 października 2021 r. 
 

Wniosek o grant wewnętrzny dla pracowników Politechniki Warszawskiej planujących udział 

w konkursie ERC (załączniki do Decyzji nr 201/2021 Rektora PW z dnia 3.08.2021) dostępne są 

w witrynie SharePoint . 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie COP PW. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 

Edyta Czerwonka  
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 14 80, email: edyta.czerwonka@pw.edu.pl 
 

Szkolenia 

1. Harmonogram wydarzeń zewnętrznych 

Data Organizator Temat 

2021-09-14 Krajowy Punkt Kontaktowy – 

NCBR oraz Narodowy Fundusz 

Programy Horyzont Europa oraz LIFE – oferta 

po rozszerzeniu Programu LIFE o tematykę 

Przejścia na czystą energię - webinarium 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/493221
https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Decyzje-Rektora/2021/Decyzja-nr-201-2021-Rektora-PW-z-dnia-3-08-2021
https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Decyzje-Rektora/2021/Decyzja-nr-201-2021-Rektora-PW-z-dnia-3-08-2021
https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Decyzje-Rektora/2021/Decyzja-nr-201-2021-Rektora-PW-z-dnia-3-08-2021
https://docs.pw.edu.pl/cop/Projekty%20midzynarodowe/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fcop%2FProjekty%20midzynarodowe%2FWzory%20dokument%C3%B3w%2FInne%20programy
https://www.cop.pw.edu.pl/Projekty-miedzynarodowe/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/Granty-wewnetrzne-wspierajace-zlozenie-wniosku-w-konkursie-Europejskiej-Rady-ds.-Badan-Naukowych-ERC
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
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Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 

2021-09-15-

2021-09-17 

Komisja Europejska European Defence Fund (EDF): Information 

Day & Networking Event 

2021-09-17-
2021-09-19 

Mazowiecka Jednostka 

Wdrażania Programów Unijnych 

VIII edycji Dni Otwartych Funduszy 

Europejskich 2021 

2021-10-19 Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej 

Konferencja Interreg 2021-2027 dotycząca 

kolejnej edycji programów Interreg 
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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
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/rusza-rejestracja-na-dni-otwarte-funduszy-europejskich-2021/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/rusza-rejestracja-na-dni-otwarte-funduszy-europejskich-2021/
https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/konferencja-interreg-2021-2027-19-pazdziernika-2021-save-the-date/
https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/konferencja-interreg-2021-2027-19-pazdziernika-2021-save-the-date/

