
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Nauka w Polsce 2022 – Raport OPI PIB opublikowany 

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) przygotował na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) nowy 

raport „Nauka w Polsce 2022”. Publikacja przedstawia najważniejsze informacje na temat polskiej nauki do 

2021 roku. Tam, gdzie to było możliwe, zaprezentowano również statystyki z 2022 r. Zestawiono je także            

z danymi z poprzednich lat oraz porównano ze wskaźnikami z innych państw. Nowy raport OPI doskonale 

opisuje zmiany zachodzące w Polsce na tle szerszych tendencji pojawiających się w omawianej sferze                  

w Europie i na świecie. Z publikacji wynika m.in. że Polska zajmuje piąte miejsce w Unii Europejskiej pod 

względem liczby badaczy, zatrudniając 124 600 osób. Co więcej, według danych pochodzących z systemu 

POL-on w ramach polskiego systemu nauki funkcjonuje łącznie 608 instytucji naukowych.  

Raport „Nauka w Polsce 2022” jest dostępny dla wszystkich na portalu RAD-on. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie MEiN 

 

 Ankieta oceniająca działanie misji w programie Horyzont Europa 

Komisja Europejska zbiera opinie na temat misji UE dotyczące procesu wyboru misji, zarządzania nimi, 

budżetu, instrumentów i działań, a także ich ukierunkowania i dotychczasowych postępów. Badanie ma na celu 

określenie, co działało dobrze, a co gorzej, wyciągnięcie wniosków i przedstawienie sugestii dotyczących 

ulepszeń. Opracowana ankieta skierowana jest do szerokiego grona interesariuszy, w tym władz krajowych       

i regionalnych, przedstawicieli inicjatyw i sieci misji UE w państwach członkowskich UE. 

Ankieta jest otwarta do 15 marca 2023 r.  

Więcej informacji oraz link do ankiety znajdziecie Państwo na stronie KPK 

 

 Otwarte konsultacje społeczne KE: ochrona strefy demokratycznej UE 

Komisja Europejska prosi o opinię w sprawie ochrony strefy demokratycznej UE przed ukrytymi ingerencjami 

zagranicznymi. Publiczne konsultacje potrwają do 13 kwietnia 2023 r. Tematy związane z poprawą rządów 

demokratycznych, to pierwszy z trzech kierunków tematycznych (tzw. destinations), jakimi zajmuje się klaster 

2 w Programie Ramowym Horyzont Europa. 

Konsultacje, które potrwają do 13 kwietnia 2023 r., zgromadzą opinie różnych zainteresowanych stron na temat 

tego, co jest potrzebne do ochrony sfery demokratycznej UE przed ingerencją z zagranicy i wzmocnienia 

odporności demokratycznej. 

Ankieta jest dostępna we wszystkich językach UE. Rezultaty będą wykorzystane w inicjatywie „Obrona 

demokracji”, którą Komisja zamierza przedstawić przed latem 2023 r. Jej celem będzie m. in. promowanie 

wolnych i uczciwych wyborów, wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania obywatelskiego 

oraz przegląd środków już podjętych na szczeblu UE w ramach europejskiego planu działania na rzecz 

demokracji. 

 

Więcej informacji na temat konsultacji znajdziecie Państwo na stronie Komisji Europejskiej 

 

https://programy.nauka.gov.pl/jak-wyglada-nauka-w-polsce-raport-opi-juz-dostepny/
https://www.kpk.gov.pl/ankieta-oceniajaca-dzialanie-misji-w-programie-horyzont-europa
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13730-Defending-European-democracy-Communication_en


 

 Konkurs nr 12/2022 - Runda 2 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło Konkurs nr 12/2022 (Runda 2) na wykonanie projektów  

w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa obejmuje 

sprecyzowane tematy na bazie zapotrzebowania zgłaszanego przez podmioty ustawowo odpowiedzialne  

za obszar bezpieczeństwa i obronności państwa. Finansowanie mogą otrzymać te projekty, które  

w największym stopniu rokują na wytworzenie technologii, dzięki której nastąpi wzrost potencjału naukowego 

i rzeczywiste jego zwiększenie w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.. 

Runda nr 2 obejmuje następujący katalog zakresów tematycznych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa 

i obronności państwa: 

1. Modernizacja technologii dekompresji powietrznej do celów militarnych, kr. ALOES I, 

2. Bezzałogowa Powietrzna Platforma Transportowa Wojsk Specjalnych (BPT WS), kr. KURIER, 

3. Lotniczy Zestaw Rakietowy PIORUN, kr. LZR PIORUN, 

4. Mobilny system telekomunikacyjny wykorzystujący technologie FSO/RF1 do zastosowań wojskowych, 

kr. RadLIR, 

5. Wykrywanie i zwalczanie bezpilotowych statków powietrznych (BSP) za pomocą mikrofalowego 

generatora impulsowego wysokiej mocy (HPM) z emisją kierunkową, kr. WEKTOR. 

Szczegółowe warunki dla projektów, wymagane dla nich poziomy gotowości oraz pożądane terminy realizacji 

projektów podane zostały w założeniach szczegółowych dla danego tematu. 

Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie ZSUN-OSF (https://osf.opi.org.pl). 

Nabór wniosków trwa od dnia 31 marca 2023 r. do godziny 16.00.  

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych naborów dostępne są na stronie NCBR 

 

 Trwa nabór wniosków w konkursie MINIATURA 7 

Przypominamy, że trwa nabór wniosków w konkursie MINIATURA 7, ogłoszonym przez Narodowe Centrum 

Nauki. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu 

przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w pozostałych konkursach NCN, innych 

konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski na 

realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, 

kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. W konkursie można 

uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego 

do 12 miesięcy.   

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF, dostępnego pod 

adresem www.osf.opi.org.pl, 

 

Nabór wniosków trwa do dnia 31 lipca 2023 r. do godz. 16:00. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie NCN 

 

 

 
 

https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-nr-122022---runda-2
https://osf.opi.org.pl/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura7


  Rozpoczęcie naboru wniosków w konkursie INFOSTRATEG VI 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków w Programie INFOSTRATEG. Program został 

przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie 

rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie  

w praktyce. Szósty konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach trzech tematów: 

1. T4) Różne scenariusze rozpoznawania zdjęć satelitarnych i lotniczych. 

2. T10) Rozpoznawanie na filmie zachowań ludzkich. 

Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy. W konkursie mogą zostać dofinansowane: badania 

podstawowe; badania przemysłowe; eksperymentalne prace rozwojowe; prace przedwdrożeniowe. 

Eksperymentalne prace rozwojowe i prace przedwdrożeniowe muszą być realizowane obligatoryjnie. 

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI lsi.ncbr.gov.pl - 

link do systemu będzie aktywny od dnia 07 kwietnia 2023 r. 

 

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 07 kwietnia 2023 r. do dnia 09 czerwca 2023 r., godz. 16:00 

Więcej informacji wraz z dokumentacją konkursową znajdziecie Państwo na stronie NCBR 

 

 Trwa nabór wniosków w konkursie LIDER XIV 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło Program LIDER XIV. Celem programu jest poszerzenie 

kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym 

zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych aplikacyjnych i rozwojowych, których wyniki 

mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość 

dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN. Program przeznaczony jest dla: doktorantów; nauczycieli 

akademickich nie posiadających stopnia doktora; osób posiadających stopień doktora, od uzyskania którego nie 

upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopami o których mowa w Regulaminie 

Konkursu), jednocześnie będące zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce; osób posiadających stopień doktora habilitowanego, pod warunkiem,  

że od uzyskania stopnia doktora nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopami 

o których mowa w Regulaminie Konkursu), jednocześnie jest ona zatrudniona w podmiocie o którym mowa  

w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI lsi.ncbr.gov.pl  

Nabór wniosków konkursowych trwa do dnia 8 maja 2023 r. do godziny 16:15. 

Więcej informacji oraz dokumentację konkursową znajdziecie Państwo na stronie NCBR 

 

 Trwa nabór w konkursie ERC Advanced Grant 2023 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych otworzyła nabór wniosków w konkursie ERC Advanced Grant 2023. 

Granty mają na celu wsparcie wybitnych naukowców na etapie kariery, na którym są już uznanymi autorytetami 

w dziedzinie swoich badań, posiadających doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym. Program 

przeznaczony jest dla naukowców odznaczających się ponadprzeciętnym dorobkiem badawczym z ostatnich  

10 lat kariery, których ambitne projekty będą miały przełomowy charakter. 

Aplikacje można składać do 23 maja 2023 r. do godz. 17.00 (CET). 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie KPK 

https://www.gov.pl/web/ncbr/vi-konkurs-infostrateg-na-projekty-tematyczne
https://www.gov.pl/web/ncbr/lider-xiv
https://www.kpk.gov.pl/otwarty-nabor-w-konkursie-erc-advanced-grant-2023


 

  Międzynarodowa konferencja naukowa "Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach 

globalizacji. Zagrożenia militarne" 

Celem konferencji organizowanych cyklicznie jest dyskusja i wymiana doświadczeń dotyczących  

m.in. zagrożeń    militarnych    w     strategiach    bezpieczeństwa     państw    i organizacji międzynarodowych; 

wojny hybrydowej jako zagrożenia dla bezpieczeństwa państw w XXI wieku; kontroli zbrojeń w XXI wieku  

i słabości międzynarodowych reżimów bezpieczeństwa oraz wojny w Ukrainie i jej konsekwencji  

dla bezpieczeństwa Europy i świata. Zaproszenie Organizatorów skierowane jest do zainteresowanych 

nauczycieli akademickich, doktorantów oraz praktyków związanych z systemem współczesnego 

bezpieczeństwa.  

 

Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 maja 2023 r. w Zamościu. 

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie Akademii Zamojskiej 

 

 

 

 Warsztaty: Elementy dobrego wniosku do ERC ( European Research Council ) 

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na warsztaty pt. „Elementy dobrego wniosku do ERC”. Warsztaty 

skierowane są wyłącznie dla naukowców, którzy planują aplikować o grant ERC. Akceptacja udziału  

w warsztatach zostanie poprzedzona weryfikacją Państwa zgłoszeń. Link do spotkania zostanie przesłany  

do zarejestrowanych osób. 

Podczas spotkania zostaną omówione następujące aspekty: 

1. najważniejsze elementy wniosku, 

2. budżet projektu ERC, 

3. proces i kryteria oceny ERC, 

4. dobre praktyki. 

Ze względu na interaktywny charakter  warsztatów prosimy aby wszyscy uczestnicy posiadali sprzęt  

z mikrofonem i kamerą. 

Spotkanie odbędzie się online 29 marca 2023 r. w godzinach 10.00 –  13.00.  

Więcej informacji oraz link do formularza rejestracyjnego znajdą Państwo na stronie KPK 

  Szkolenie z metodyki zarządzania projektami - PRINCE2® 6th edition Foundation 

Celem akredytowanego szkolenia PRINCE2 Foundation jest przekazanie podstaw sprawdzonych metod 

zarządzania projektami, które w znacznej mierze ułatwiają prowadzenie projektu. Na szkoleniu nacisk położony 

jest na skalowalność metodyki, umiejętność dostosowania i właściwego postępowania w projekcie 

zarządzanym zgodnie z PRINCE2. Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za uruchomienie, 

realizację i nadzór nad przebiegiem projektów, kierownictwa administracji publicznej, sponsorów oraz 

kierowników projektów i podprojektów. 

 

Więcej informacji wraz z terminami szkolenia znajdziecie Państwo na stronie Altkom Akademia 

 

Pytania i uwagi dotyczące konkursów z Newslettera prosimy kierować do WNiZP: 

– mgr Monika Szpura (m.szpura@akademia.mil.pl; tel. 261-814-478) 

- dr Wioletta Burawska (w.burawska@akademia.mil.pl; tel. 261-813-648) 

 

 

 

SZKOLENIA 

 

https://www.akademiazamojska.edu.pl/pl/news/890-zagrozenia-bezpieczenstwa-w-procesach-globalizacji
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/warsztaty-elementy-dobrego-wniosku-do-erc#em-booking
https://www.altkomakademia.pl/szkolenia/prince2-2017-foundation-szkolenie-akredytowane-z-egzaminem-zdalne/
mailto:m.szpura@akademia.mil.pl
mailto:w.burawska@akademia.mil.pl

