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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

 
Konkursy 

1. NCN ogłosiło nabór w konkursie MAESTRO 13 

2. NCN ogłosiło nabór w konkursie SONATA BIS 11 

3. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) otworzyła konkurs Synergy Grants 2021 

4. PARP ogłosiła nabór w konkursie na dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych 

z zakresu komercjalizacji produktów i usług dla osób o szczególnych potrzebach – 

„Dostępność szansą na rozwój 2” (POWR.02.21.00-IP.09-00-002/21) 
 

Komunikaty 

1. Nowa wersja przewodnika po programie Horyzont Europa 
 

Konkursy 

 

1. NCN ogłosiło nabór w konkursie MAESTRO 13 

Cel: realizacja projektów badawczych przez doświadczonych naukowców mających na celu realizację 

pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, 

wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe. 

Tematyka: badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z paneli NCN. 

Wnioskodawcy: uczelnia; federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; instytut 

naukowy PAN; instytut badawczy; międzynarodowy instytut naukowy; Centrum Łukasiewicz, instytuty 

działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; Polska Akademia Umiejętności; inne podmioty 

prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; grupa podmiotów, w skład 

której wchodzą co najmniej 2 podmioty wskazane powyżej albo co najmniej jeden z tych podmiotów 

oraz co najmniej jeden przedsiębiorca; centrum naukowo-przemysłowe; centrum Polskiej Akademii 

Nauk; biblioteka naukowa; przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego; jednostka 

organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

osoba fizyczna; przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż 

określone powyżej. 

Dofinansowanie: brak określonej minimalnej i maksymalnej wysokości budżetu projektu. 

Okres trwania projektu: 36, 48 lub 60 miesięcy. 

Termin składania wniosków: do 15 września 2021 r., godz. 16:00. 

Miejsce/Sposób składania wniosków: wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF. 

Jeden egzemplarz wniosku należy dostarczyć do Działu Projektów Krajowych COP do 6 września 

2021 r., godz. 16.00. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN. 

https://osf.opi.org.pl/app/
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro13
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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 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

2. NCN ogłosiło nabór w konkursie SONATA BIS 11 

Cel: realizacja projektów badawczych przez osoby będące kierownikami projektów, którzy uzyskali 

stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. 

Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego 

badania naukowe o charakterze podstawowym. 

Tematyka: badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z paneli NCN. 

Wnioskodawcy: uczelnia; federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; instytut 

naukowy PAN, instytut badawczy, międzynarodowy instytut naukowy; Centrum Łukasiewicz, instytuty 

działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; Polska Akademia Umiejętności; inne podmioty 

prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; grupa podmiotów, w skład 

której wchodzi co najmniej dwa podmioty wskazane powyżej albo co najmniej jeden z tych podmiotów 

oraz co najmniej jeden przedsiębiorca; centrum naukowo-przemysłowe; centrum Polskiej Akademii 

Nauk; przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego; jednostka organizacyjna 

posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba fizyczna; 

przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone powyżej. 

UWAGA! We wniosku w konkursie SONATA BIS jako kierownika projektu nie można wskazać osoby, 

która jest wskazana jako kierownik projektu we wniosku złożonym w konkursie OPUS, dla którego 

decyzja dotycząca finansowania nie stała się ostateczna. Warunek ten nie dotyczy kierowników 

projektów we wnioskach OPUS LAP. 

Dofinansowanie: brak określonej minimalnej i maksymalnej wysokości budżetu projektu. 

Okres trwania projektu: 36, 48 lub 60 miesięcy. 

Termin składania wniosków: do 15 września 2021 r., godz. 16.00. 

Miejsce/Sposób składania wniosków: wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF. 

Jeden egzemplarz wniosku należy dostarczyć do Działu Projektów Krajowych COP do 6 września 

2021 r., godz. 16.00. 

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 
 
__________________________________________________________________________________ 

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn
https://osf.opi.org.pl/app/
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis11
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3. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) otworzyła konkurs Synergy Grants 2021  

Cel: umożliwienie wspólnych badań wybitnym naukowcom (Principal Investigators) i ich zespołom 

o różnych umiejętnościach, wiedzy i zasobach. Główni badacze składający wniosek muszą wykazać 

synergię, komplementarność i wartość dodaną takiej współpracy, która może doprowadzić do 

przełomowych odkryć, niemożliwych do osiągnięcia, gdyby poszczególni naukowcy pracowali 

oddzielnie. 

Tematyka: dowolna dyscyplina naukowa. 

Wnioskodawcy: grupa 2-4 wybitnych badaczy, spośród których jeden zostanie wyznaczony na 

Corresponding Principal Investigator. 

Dofinansowanie: do 10 mln euro na projekt. W określonych przypadkach można otrzymać dodatkowe 

4 mln euro. 

Okres trwania projektu: do 6 lat. 

Termin składania wniosków: do 10 listopada 2021 r., godz. 16.00. 

Miejsce/Sposób składania wniosków: wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu 

informatycznego Funding & Tenders Portal. 

Do wniosku należy dołączyć skan Commitment of the host institution (wzór w dokumentacji 

konkursowej). W przypadku Politechniki Warszawskiej taki dokument podpisuje Prorektor ds. Nauki, 

natomiast uzyskaniem podpisu zajmuje się Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi 

Projektów. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronach Funding & Tenders Portal i European Research 

Council. 

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 
__________________________________________________________________________________ 
 

4. PARP ogłosiła nabór w konkursie na dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych 

z zakresu komercjalizacji produktów i usług dla osób o szczególnych potrzebach – „Dostępność 

szansą na rozwój 2” (POWR.02.21.00-IP.09-00-002/21) 

Cel: aktywizacja przedsiębiorców (i ich pracowników) w obszarze technologii asystujących 

i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania. 

Tematyka: zwiększenie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo 

w zakresie wdrażania i rozwoju technologii kompensacyjnych i asystujących. W ramach projektu 

przedsiębiorcy muszą zostać objęci następującym zindywidualizowanym wsparciem: 

1) działania szkoleniowe, których program zawiera, m.in.: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-syg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406;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/erc-2022-syg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406;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://erc.europa.eu/funding/synergy-grants
https://erc.europa.eu/funding/synergy-grants
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a) część ogólną dotyczącą technologii asystujących/kompensacyjnych oraz zasad uniwersalnego 

projektowania; 

b) część specjalistyczną dotyczącą możliwości komercjalizacji rozwiązań z zakresu technologii 

asystujących/kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania funkcjonujących w poniżej 

wymienionych obszarach: 

− produkcja, import, wprowadzanie do obrotu i dystrybucja produktów, których funkcjonalność 

może zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  

i ograniczeniami funkcjonalnymi. Przez produkty rozumie się m.in. sprzęt komputerowy wraz 

z systemami operacyjnymi, terminale płatnicze (urządzenia oraz oprogramowanie), 

interaktywne terminale samoobsługowe, konsumenckie urządzenia wykorzystywane  

w dostępie do usług łączności elektronicznej, konsumenckie urządzenia do korzystania 

z audiowizualnych usług medialnych, czytniki książek elektronicznych; 

− projektowanie i świadczenie usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy lub 

charakter mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  

i ograniczeniami funkcjonalnymi. Przez usługi rozumie się m.in. usługi łączności elektronicznej 

(w tym zgłoszenia alarmowe), usługi dostępu do audiowizualnych usług medialnych, usługi 

cyfrowe towarzyszące transportowi pasażerskiemu, usługi bankowości detalicznej, e-książki 

i ich oprogramowanie, handel elektroniczny; 

2) działania doradcze związane bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi, o których mowa w pkt. 

1b (o ile potrzeba ich realizacji wynika z potrzeb rozwojowych uczestników szkoleń). 

W ramach projektu należy objąć wsparciem szkoleniowym i doradczym nie mniej niż 250 i nie więcej 

niż 400 pracowników przedsiębiorstw (wskaźnik produktu) w zakresie wdrażania i rozwoju technologii 

kompensacyjnych i asystujących. Wskaźnik rezultatu w projekcie powinien wynosić co najmniej 90% 

wskaźnika produktu. 

UWAGA! Doświadczenie łączne wnioskodawcy i partnerów (jeżeli dotyczy) obejmuje co najmniej  

5 projektów lub usług o łącznej wartości 500 tys. zł brutto z ostatnich 5 lat przed terminem złożenia 

wniosku o dofinansowanie, w ramach których realizowane były działania szkoleniowe lub doradztwo 

dla przedsiębiorców z zakresu: 

− działań innowacyjnych, 

− działań rozwojowych, 

− technologii kompensacyjnych i asystujących lub uniwersalnego projektowania. 

Wnioskodawcy: przedsiębiorcy; podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego; podmioty 

działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego 

przedsiębiorców; organizacje związkowe; organizacje pracodawców; organizacje samorządu 

gospodarczego; organizacje związkowe. 

Partnerstwo/Podwykonawstwo: dopuszcza się konstrukcję projektu partnerskiego, o którym mowa 

w art. 33 ustawy. Utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku  

o dofinansowanie projektu. Partnerzy powinni być zaangażowani w realizację projektu,  

co oznacza, że wnoszą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz 

uczestniczą w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i zarządzanie projektem. Udział partnerów 
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w szczególności polegający na wniesieniu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub 

finansowych musi być adekwatny do celów projektu. 

Dofinansowanie: planowana alokacja na konkurs wynosi 11 mln zł. 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wartości wydatków 

kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wartość projektu wynosi 4 mln zł. 

Średni koszt przypadający w projekcie na jednego uczestnika projektu nie może przekraczać 10 tys. zł 

(do kosztu przypadającego na jednego uczestnika projektu nie wlicza się kosztów racjonalnych 

usprawnień w przypadku zaistnienia, w trakcie realizacji projektu potrzeby ich zastosowania w celu 

umożliwienia udziału w projekcie osobom z niepełnosprawnościami). 

Okres trwania projektu: nie może być dłuższy niż 21 miesięcy, projekt nie może skończyć się później 

niż 30 września 2023 r. 

Termin składania wniosków: od 16 do 24 sierpnia 2021 r., godz. 10:00. 

Miejsce/Sposób składania wniosków: wyłącznie w formie elektronicznej przez system SOWA. 

Wniosek złożony poza SOWA nie będzie rozpatrywany. 

UWAGA! Podmiot może wystąpić jako wnioskodawca albo partner nie więcej niż jeden raz we 

wnioskach o dofinansowanie złożonych w konkursie. Jednostki PW zainteresowane udziałem 

w konkursie prosimy o zgłoszenie się do Działu Funduszy Strukturalnych COP PW najpóźniej 

do 9 sierpnia 2021 r. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie PARP. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 

Elżbieta Śmietanka 
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów 
tel. 22 234 59 26, email: elzbieta.smietanka@pw.edu.pl 

 

Komunikaty 

 

1. Nowa wersja przewodnika po programie Horyzont Europa 

Komisja Europejska opublikowała nową wersję Programme Guide dla programu Horyzont Europa 

(Horizon Europe). Znajdują się w nim m.in. linki do ważnych dokumentów, np. pre-draft Annotated 

Model Grant Agreement (AGA). 

Szczegółowe informacje: znajdują się na stronie HE Programme Guide. 

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 
 
 

https://www.sowa.efs.gov.pl/
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dostepnosc-szansa-na-rozwoj
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj43OuG8YLyAhUJzIsKHZHHClwQFjAAegQIBxAD&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Ffunding-tenders%2Fopportunities%2Fdocs%2F2021-2027%2Fhorizon%2Fguidance%2Fprogramme-guide_horizon_en.pdf&usg=AOvVaw3-C9OzY07N4jZCkOLk9oDI

