
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Programy Pracy na lata 2023-2024 w Horyzoncie Europa oficjalnie ogłoszone! 

Komisja Europejska opublikowała zatwierdzone, oficjalne wersje Programów Pracy dla najważniejszych 

komponentów programu Horyzont Europa na lata 2023-2024. Dokumenty można znaleźć na portalu Funding 

& Tender Opportunities  w zakładce „Reference documents”. 

Według głównego Programu Prac Horyzontu Europa na lata 2023-2024, Komisja sumą 13,5 mld euro będzie 

wspierać naukowców i innowatorów w Europie w poszukiwaniu przełomowych rozwiązań w zakresie wyzwań 

środowiskowych, energetycznych, cyfrowych i geopolitycznych. 

Programy Pracy umożliwiają zapoznanie się z celami oraz harmonogramem poszczególnych elementów 

programu ramowego Horyzont Europa, a przede wszystkim z tematami i konkursami, do których można 

aplikować. Dzięki temu zainteresowani mogą zaplanować swój udział w Horyzoncie Europa – w co warto się 

zaangażować oraz na kiedy przygotować wnioski. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie KPK 

 

 Zmiana wykazu paneli dyscyplin NCN  

Rada Narodowego Centrum Nauki zmieniła wykaz paneli dziedzinowych, w ramach których ogłaszane są 

konkursy na projekty badawcze. W Narodowym Centrum Nauki podstawę procesu kwalifikacji i oceny 

projektów badawczych stanowi podział na 25 paneli dziedzinowych, tematycznie pokrywających cały obszar 

badań naukowych, w trzech głównych działach: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki 

ścisłe i techniczne oraz NZ – nauki o życiu. Rada NCN podjęła decyzję o reorganizacji paneli dziedzinowych 

w dziale ST. 

Nowy wykaz paneli NCN będzie obowiązywać od konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki 

15 grudnia 2022 roku oraz w wybranych konkursach międzynarodowych, których ogłoszenie ukaże się przed 

tym terminem, ale nabór wniosków będzie prowadzony w 2023 roku. 

Nowy wykaz paneli dyscyplin znajdziecie Państwo na stronie NCN 

 

 Tłumaczenie nowej klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin 

artystycznych na język angielski 

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Edukacji zostało opublikowane tłumaczenie na język angielski 

„Klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych”. Klasyfikacja jest 

załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin 

nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2202). 

 

Pełen wykaz w języku angielskim znajdziecie Państwo na stronie MEiN 

 

https://www.kpk.gov.pl/programy-pracy-na-lata-2023-2024-w-horyzoncie-europa-oficjalnie-ogloszone
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-09-07-zmiana-wykazu-paneli-dyscyplin-ncn
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/tlumaczenie-nowej-klasyfikacji-dziedzin-nauki-i-dyscyplin-naukowych-oraz-dyscyplin-artystycznych-na-jezyk-angielski2


 

 Erasmus+ 2023: poznaj zasady i terminy 

Komisja Europejska opublikowała nowy przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2023 wraz z zaproszeniem 

do składania wniosków. Całkowity budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie szacuje się na blisko 3,4 mld 

euro. W przewodniku można znaleźć informacje dotyczące celów oraz priorytetów programu w roku 2023. 

Przewodnik po programie zawiera także opisy celów akcji i działań, informacje dla wnioskodawców (w tym: 

jak złożyć wniosek i jakie są kryteria naboru) oraz definicje kluczowych pojęć i powszechnie stosowanych 

terminów związanych z programem. 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych naborów dostępne są na stronie FRSE 

 

 EUSPA otwiera nabór na projekty w obszarze technologii kosmicznych  

Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA) z siedzibą w Pradze otwiera nabór wniosków 

w nowym konkursie w obszarze Przestrzeń kosmiczna w ramach klastra 4 programu Horyzont Europa.  

W ramach konkursu jest do rozdysponowania 48,1 mln euro.  

Tematyka konkursu obejmuje wykorzystanie technologii kosmicznych i danych satelitarnych do rozwijania 

innowacyjnych aplikacji downstream dla różnorodnych zastosowań.. 

Nabór wniosków konkursowych trwa do dnia 02 marca 2023 r. 

Dokumentację konkursową znajdziecie Państwo na stronie Agencji 

 

 Otwarty nabór w konkursie ERC Advanced Grant 2023  

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

Granty ERC Advanced Grant 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 

 

 NCBR ogłosił nabór wniosków w programie LIDER XIV 

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji 

młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem 

badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne  

i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN.  

Nabór będzie trwał od 17 lutego 2023 r. do 08 maja 2023 r. (do godziny 16:15). Wnioskodawcy mogą 

składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego LSI. Link do systemu będzie aktywny 

od 17 lutego 2023 r. 

Więcej informacji wraz z dokumentacją aplikacyjną znajdziecie Państwo na stronie Konkursu  

 
 

https://www.frse.org.pl/aktualnosci/erasmus-2023-poznaj-zasady-i-terminy
https://www.euspa.europa.eu/opportunities/horizon-europe
https://www.kpk.gov.pl/otwarty-nabor-w-konkursie-erc-advanced-grant-2023
https://lsi2.ncbr.gov.pl/logowanie
https://www.gov.pl/web/ncbr/lider-xiv


  Kolejny nabór wniosków  w ramach klastra 4 – Technologie cyfrowe, przemysł  

i przestrzeń kosmiczna 

Otwarty jest nabór wniosków w nowym konkursie w obszarze technologii kosmicznych w ramach klastra  

4 – Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna na 2023 r. Budżet konkursu to 137,50 mln euro. 

Tematyka konkursu z obszaru technologii kosmicznych będzie koncentrować się na rozwijaniu kluczowych 

elementów składających się na Europejski Program Kosmiczny: 

 globalny system nawigacji satelitarnej (Galileo); 

 europejski system nawigacji satelitarnej (EGNOS – European Geostationary Navigation Overlay Service); 

 niezależny europejski system obserwacji Ziemi (Copernicus); 

 system obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych uzupełnionego o komponenty obserwacyjne 

związane ze zdarzeniami pogody kosmicznej, wraz z systemem monitorowania ryzyka zbliżania się  

do planety obiektów bliskich Ziemi (świadomość sytuacyjna w przestrzeni kosmicznej – SSA), 

 usługi łączności satelitarnej umożliwiającej świadczenie usług komunikacji satelitarnej organom UE  

i państw członkowskich zarządzającym misjami i infrastrukturą o kluczowym znaczeniu  

dla bezpieczeństwa (GOVSATCOM). 

 

Termin składania wniosków upływa 28 marca 2023 r. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie KPK 

 

 Harmonogram konkursów Narodowego Centrum Nauki na rok 2023  

Narodowe Centrum Nauki na swojej stronie internetowej zamieściło planowany harmonogram 

przeprowadzania przez NCN konkursów w 2023 r. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz 

terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu 

odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki. 

W harmonogramie nie zostały ujęte konkursy wielostronne ogłaszane przez międzynarodowe sieci agencji 

finansujących badania naukowe, których NCN jest członkiem. Ogłoszenia o tych konkursach oraz ich 

zapowiedzi umieszczane są na stronach internetowych NCN w trakcie całego roku, zgodnie z decyzjami 

podejmowanymi przez uczestniczące w nich agencje. 

Aktualny harmonogram konkursów znajdziecie Państwo na stronie NCN 

 

 Harmonogram konkursów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rok 2023 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na swojej stronie internetowej zamieściło planowany harmonogram 

przeprowadzania przez NCBR konkursów w 2023 r. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz 

terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie Centrum po zatwierdzeniu 

odpowiednimi uchwałami Rady Naukowej NCBR. 

W zakresie programów i projektów z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa planowane jest ogłoszenie 

konkursu p.n. Nowe technologie w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa pk. PERUN. 

Przewidywany termin ogłoszenia konkursu i rozpoczęcie naboru wniosków to I kwartał 2023 r. 

Wszelkie zmiany w harmonogramie są publikowane na bieżąco. 

Aktualny harmonogram konkursów znajdziecie Państwo na stronie NCBR 

 

https://www.kpk.gov.pl/otwarte-nabory-wnioskow-w-obszarze-technologii-kosmicznych
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-12-19-harmonogram-konkursow
https://www.gov.pl/web/ncbr/harmonogram-konkursow--2023


 

  I MIĘDZYNARODOWE FORUM CYFROWE 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej 

konferencji naukowej w systemie otwartego forum, której celem jest: 

 omówienie szans wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość dydaktyce szkoły wyższej, 

 przedstawienie nowoczesnych metodyk cyfrowych stosowanych w nauce, 

 wskazanie innowacji we własnych technikach badawczo-kształceniowych. 

 

Forum Cyfrowe odbędzie się dnia 24 stycznia 2023 r. w formule zdalnej z wykorzystaniem aplikacji  

MS Teams. 

Szczegółowe informacje, w tym formularz rejestracyjny, znajdą Państwo na stronie Forum 

 

 

  Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Horyzontu Europa zaprasza na cykl szkoleń  

„ABC wniosku projektowego w Horyzoncie Europa” 

Podczas spotkania on-line eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego powiedzą, na co zwrócić uwagę 

przygotowując wniosek projektowy w części administracyjnej A (Application form – Part A), a przede 

wszystkim w części merytorycznej B (Project proposal – Technical description – Part B). Zdradzą też,  

co nowego pojawiło się w zapisach dokumentacji konkursowej Horyzontu Europa.  

Tematem spotkania będą projekty typu: 

 Research and innovation actions (RIA) –projekty badawczo-innowacyjne, 

 Innovation actions (IA) – projekty innowacyjne, 

 Coordination and support actions (CSA) – projekty wspierające. 

 

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny na wydarzenie znajdziecie 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 

 

 Zarządzanie projektami wg standardu PMI®/PMBoK®; podejście praktyczne 

Szkolenie uczy zarządzania projektem zgodnie ze standardem "ProjectManagement Body of Knowledge 

Guide." Może też stanowić pierwszy krok do uzyskania certyfikacji PMP®. Szkolenie prowadzone jest 

metodami aktywizującymi (cykl ćwiczeń praktycznych opartych na studium rzeczywistego przypadku).  

Cykl ćwiczeń wspierany jest wykładem standardu PMBOK® Guide. 

Więcej informacji wraz z terminami szkolenia znajdziecie Państwo na stronie Altkom 

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

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

 

 

 

SZKOLENIA 

https://forumcyfrowe.byd.pl/
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-wniosku-projektowego-w-horyzoncie-europa#em-booking
https://www.altkomakademia.pl/szkolenia/prince2-2017-foundation-szkolenie-akredytowane-z-egzaminem-zdalne/#terminy
https://www.altkomakademia.pl/szkolenia/zarzadzanie-projektami-wg-standardu-pmi--pmbok---podejscie-praktyczne/
mailto:m.szpura@akademia.mil.pl

