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Informacje o funduszach 
strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 

Konkursy 

1. Fundusz Wyszehradzki ogłosił konkurs Visegrad+ Grants 

Komunikaty 

1. NCN podało pierwsze wyniki piątej edycji konkursu Miniatura 

2. Konkursy w ramach inicjatywy Widening Participation and Strengthening the European 

Research Area („Szersze uczestnictwo i wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej”) 

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 oraz przynajmniej 1 organizacja 

z kraju należącego do Bałkanów Zachodnich lub Partnerstwa Wschodniego. 

Dofinansowanie: 100% (koszty ogólne 15%) 

Okres trwania projektu: do 18 miesięcy. 

Termin składania wniosków: do 1 października 2021 r. 

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

http://my.visegradfund.org 

http://my.visegradfund.org/
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Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie Visegrad+ Grants. 

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  
 

Komunikaty 

1. NCN podało pierwsze wyniki piątej edycji konkursu Miniatura 

Narodowe Centrum Nauki opublikowało pierwszą listę rankingową konkursu Miniatura 5. Środki na 

realizację pojedynczych działań naukowych otrzymało 58 naukowców. Z Politechniki Warszawskiej 

dofinansowanie otrzymał projekt dr. inż. Marcina Steczka z Wydziału Elektrycznego. 

Celem konkursu Miniatura jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania 

przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach 

ogólnokrajowych i międzynarodowych. 

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie NCN. 

__________________________________________________________________________________ 

2. Konkursy w ramach inicjatywy Widening Participation and Strengthening the European 

Research Area („Szersze uczestnictwo i wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej”) 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z konkursami ogłaszanymi w ramach inicjatywy „Szersze 

uczestnictwo i wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej”, które mają na celu wyrównywanie 

poziomu doskonałości naukowej przede wszystkim instytucji naukowo-badawczych z państw z grupy 

widening. 

Polska zalicza się do państw z grupy widening, do których adresowane są poniższe konkursy w ramach 

danej inicjatywy: 

Fostering balanced brain circulation (BBC) – ERA Fellowships: konkurs ma na celu zachęcenie 

naukowców, którzy składają wnioski w ramach działań Marie Skłodowska-Curie (MSCA) Postdoctoral 

Fellowships, do realizacji projektów w organizacjach (host organisations) pochodzących z państw 

grupy widening. 

Wnioski złożone przez naukowców z instytucjami z państw grupy widening w ramach MSCA 

Postdoctoral Fellowships które nie zostaną zakwalifikowane do finansowania w związku 

z ograniczonym budżetem, mogą zostać ponownie przedstawione do finansowania w ramach ERA 

Fellowships (zgodnie z listą rankingową i za zgodą naukowca). 

Okres trwania projektu: 

• 1-2 lata (European Fellowships), 

• 2-3 lata (Global Fellowships: 1-2 lata faza wyjazdowa do kraju trzeciego + 1 rok obowiązkowa 

faza powrotna w Europie). 

https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-plus-grants/
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-08-16-pierwsze-wyniki-miniatura-5
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Teaming for Excellence: konkurs ma na celu wspieranie tworzenia nowych centrów doskonałości lub 

modernizację istniejących w państwach członkowskich mniej zaawansowanych w zakresie badań 

i innowacji przy wsparciu wiodących instytucji badawczych w Europie. 

Proces składania wniosków w konkursach w ramach danej inicjatywy składa się z dwóch etapów: 

• w pierwszym etapie wnioskodawcy opisują w skrócie koncepcję przyszłego centrum, 

• w drugim, składają kompletny wniosek projektowy zawierający m.in. informacje o źródłach 

finansowania komplementarnego, którego wysokość musi być równa co najmniej wartości 

projektu Teaming for Excellence finansowanego ze środków Komisji Europejskiej. 

Okres trwania projektu: do 6 lat. 

Budżet pojedynczego projektu: 8-15 mln euro. 

Twinning: konkurs dąży do wzmocnienia doskonałości naukowej instytucji koordynującej poprzez 

współpracę międzynarodową z wiodącymi instytucjami zagranicznymi. Projekty twinningowe mają na 

celu umocnienie profilu badawczego instytucji i personelu oraz podniesienie zdolności zarządzania 

badaniami i umiejętności administracyjnych instytucji koordynującej. 

Konsorcjum projektowe musi składać się z instytucji koordynatora z państwa z grupy widening 

i minimum dwóch instytucji partnerskich z dwóch różnych państw członkowskich lub 

stowarzyszonych, innych niż państwo, w którym ma siedzibę instytucja koordynatora. 

Okres trwania projektu: do 3 lat. 

Budżet pojedynczego projektu: 0,8-1,5 mln euro. 

Excellence Hubs: konkurs prowadzi do wzmocnienia regionalnej doskonałości w ekosystemach badań 

i innowacji przez opracowanie wspólnej strategii B+R+I, a także rozwój potencjału badawczo-

innowacyjnego całego ekosystemu. Podmioty należące do ekosystemu wzajemnie się wzmacniają 

w kontekście terytorialnym i wspólnie podnoszą poziom doskonałości innowacji w swojej strukturze 

regionalnej. 

Ekosystem badań i innowacji zakorzeniony w danym miejscu musi obejmować cztery różne kategorie 

podmiotów: 

a) instytucje akademickie (uniwersytety i/lub pozauniwersyteckie ośrodki badawcze lub laboratoria), 

b) podmioty gospodarcze (aktywne przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji i odpowiednich 

dochodach), 

c) organy publiczne lub upoważnione agencje, 

d) podmioty społeczne (organizacje społeczne, stowarzyszenia, media, podmioty kulturalne itp.). 

Konsorcja muszą obejmować co najmniej dwa różne ekosystemy badań i innowacji w co najmniej 

dwóch różnych krajach zaliczanych do grupy widening.  

Okres trwania projektu: do 4 lat. 

Budżet pojedynczego projektu: 3-5 mln euro. 
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ERA Chairs: konkurs ma na celu wzmocnienie doskonałości naukowej instytucji koordynującej oraz 

skuteczności w pozyskiwaniu dalszego finansowania poprzez przeprowadzenie w niej zmian 

strukturalnych polegających m.in. na utworzeniu nowego zespołu badawczego pod kierownictwem 

wybitnego naukowca o światowej renomie w wybranej dziedzinie badań (tzw. ERA Chair holder).  

Okres trwania projektu: do 5 lat. 

Budżet pojedynczego projektu: 1,5-2,5 mln euro. 

Szczegółowe informacje o otwartych i nadchodzących konkursach: dostępne są na portalu 
Funding & Tenders. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów 
email: dpm@pw.edu.pl  
 

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 Krajowy Punkt Kontaktowy – 

NCBR  

Webinarium nt. możliwości finansowania 

projektów B+R+I w dziedzinie Obserwacji 

Ziemi z programów Copernicus, ESA, Horyzont 

Europa 

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/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121707;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://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
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/dzien-obserwacji-ziemi
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/dzien-obserwacji-ziemi
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/dzien-obserwacji-ziemi
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/dzien-obserwacji-ziemi
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

