
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Aktualizacja danych w ZSUN/OSF przed przygotowaniem raportów 

W związku ze zbliżającym się terminem udostępnienia formularzy raportów rocznych z realizacji krajowych 

projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów OPUS 17, PRELUDIUM 17, MAESTRO 11, 

SONATA BIS 9, OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, SONATINA 4, OPUS 19, PRELUDIUM 19, 

MAESTRO 12, SONATA BIS 10, informujemy że przed przystąpieniem do generowania raportu z realizacji 

projektu badawczego należy zweryfikować i zaktualizować dane w systemie ZSUN/OSF. 

Katalog znajdziecie Państwo na stronie NCN 

 

 Horyzontalne Punkty Kontaktowe rozpoczynają swoją działalność 

HPK będą świadczyły usługi konsultacyjne i informacyjne dla podmiotów chcących ubiegać się o granty  

w ramach Programu Horyzont Europa, jak również jednostek realizujących już granty z Programów Ramowych 

UE. Za koordynację całego krajowego systemu wsparcia odpowiada Krajowy Punkt Kontaktowy, działający 

w strukturach NCBR. Celem zintegrowanego, krajowego systemu wsparcia jest zwiększanie udziału polskich 

podmiotów w programie Horyzont Europa (HE).  

HPK wesprą KPK w zakresie zadań dotyczących aspektów horyzontalnych w Programach Ramowych. Będą 

prowadziły szeroko zakrojone działania ukierunkowane na dotarcie do podmiotów mających potencjał  

na zdobycie grantów w programie HE, a następnie udzielenie im niezbędnego wsparcia w przygotowaniu 

aplikacji. W tym celu będą współpracować z licznymi grupami interesariuszy, w tym ze środowiskiem 

akademickim, samorządowym, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami. W swojej ofercie HPK 

będą mieć różnorodne szkolenia dotyczące przekrojowych aspektów HE, a także dedykowane warsztaty  

dla różnego typu jednostek, szkolenia z budowania strategii rozwojowej czy kariery naukowej, wspierania 

innowacyjności itp. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie KPK 

 

 NCBR  uruchamia program „Hydrostrateg” 

Program Hydrostrateg pozwoli na realizację wielu zadań z zakresu badań i rozwoju, które zbliżą nas  

do rozwiązania  istotnych kwestii związanych z wodą tj. zarządzania powodzią, zaopatrzenia odbiorców  

w wodę, poprawę jakości wody oraz wzrostu znaczenia planowania przestrzennego obszarów wodnych  

i przywodnych. Celem głównym Programu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających 

efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce. 

Budżet całego Programu wynosi 800 mln zł. 

Pierwszy konkurs w ramach programu planowany jest pod koniec II kwartału 2022 r. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie NCBR 

 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-02-10-aktualizacja-informacji-osf
https://www.gov.pl/web/ncbr/horyzontalne-punkty-kontaktowe-rozpoczynaja-swoja-dzialalnosc
https://www.gov.pl/web/ncbr/nowy-program-strategiczny-ncbr


 

 NCBR ogłosiło VIII edycję programu GOSPOSTRATEG  

W dniu 29 marca rozpocznie się nabór wniosków w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac 

Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – 

GOSPOSTRATEG.  

Zamawiającym w najbliższej edycji konkursu jest Ministerstwo Infrastruktury. Zgodnie ze wskazanym przez 

resort zagadnieniem badawczym NCBR zaprasza do zgłaszania projektów zamawianych pod nazwą 

„Opracowanie polskiej bazy scenariuszy drogowych umożliwiających testowanie systemów percepcji  

dla autonomicznych pojazdów – BAT”. Celem projektu jest opracowanie autorskiej bazy zawierającej 

scenariusze testowe dla charakterystycznych warunków drogowych występujących w Polsce, które będą 

podstawą do testowania systemów percepcji w pojazdach autonomicznych (AV).  

Budżet VIII edycji wynosi 10 mln zł. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się z jednostek 

naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń (maksymalnie pięć podmiotów). Zgłoszone 

projekty mogą obejmować badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace 

przedwdrożeniowe – te ostatnie są obligatoryjnym elementem projektu. 

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system LSI, Generator Wniosków  

o Dofinansowanie NCBR, zgodnie z procedurą składania wniosków. 

Nabór wniosków trwa do 31 maja 2022 r. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie NCBR 

 

 II Konkurs w ramach Programu INNOGLOBO 

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza 2. konkurs w ramach Programu INNOGLOBO, który  

ma za zadanie umożliwić podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej (w zakresie 

różnorodnych obszarów tematycznych) z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi Polska 

utrzymuje stosunki dyplomatyczne, a NCBR nie organizuje regularnie konkursów dwustronnych. 

W ramach konkursu wnioskodawcy mają możliwość uzyskania finansowania na realizację projektów 

międzynarodowych o zróżnicowanych budżetach, dotyczących różnorodnych obszarów tematycznych, także 

zupełnie niszowych. Wymogami stawianymi aplikacjom konkursowym są m.in.: uczestnictwo w projekcie 

przynajmniej jednego partnera zagranicznego oraz wpisywanie się zakresu tematycznego projektu w aktualną 

Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. 

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych. 

Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w ramach 2. konkursu Programu 

INNOGLOBO wynosi 10 mln zł, przy czym minimalna kwota dofinansowania wynosi 400 tys. zł,  

zaś maksymalna - 1,5 mln zł. Dla organizacji badawczych (nie będących przedsiębiorcą) poziom 

dofinansowania wynosi do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu. 

Nabór wniosków prowadzony jest do 30 września 2022 r. Wnioski o dofinansowanie należy złożyć do NCBR 

przy wykorzystaniu platformy ePUAP lub drogą mailową na adres: innoglobo_aplikacje@ncbr.gov.pl  

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCBR 

  

 
 

https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php
https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php
https://www.gov.pl/web/ncbr/ncbr-oglosilo-viii-edycje-programu-gospostrateg
mailto:innoglobo_aplikacje@ncbr.gov.pl
https://www.gov.pl/web/ncbr/ii-konkurs-w-ramach-programu-innoglobo


  Społeczna Odpowiedzialność Nauki – kończy się nabór wniosków 

Przypominamy, że dnia 18 marca 2022 roku kończy się nabór wniosków o finansowanie przedsięwzięć  

w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”. 

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek 

organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu 

popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów 

bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa. 

Program składa się z modułów: 

1. „Popularyzacja nauki i promocja sportu” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów 

polegających na: 

a. popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz  

na promocji nauki, 

b. organizacji przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej, 

c. organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej, 

d. organizacji przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki, 

e. popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym. 

2. „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów 

polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki  

lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie MEiN 

 

 Doskonała Nauka – kończy się nabór wniosków 

Przypominamy, że dnia 18 marca 2022 roku kończy się nabór wniosków o finansowanie przedsięwzięć  

w ramach programu „Doskonała Nauka”. 

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek 

organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu 

prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, 

poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych. 

Program składa się z modułów: 

1. „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów 

polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym 

najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych; 

2. „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów 

polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu 

dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie MEiN  

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka


 

  IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo euroatlantyckie i polityka 

Federacji Rosyjskiej. Temat konferencji: Budowanie odporności na zagrożenia 

hybrydowe. 

Celem konferencji organizowanych cyklicznie jest dyskusja i wymiana doświadczeń w gronie środowiska 

naukowego oraz praktyków bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, dotyczących zagrożeń  

dla bezpieczeństwa i działań podejmowanych dla jego zapewniania. Zamysłem tegorocznej konferencji jest 

poświęcenie szczególnej uwagi problematyce konsekwencji zagrożeń kreowanych przez Federację Rosyjską 

dla bezpieczeństwa rozumianego w kategoriach przedmiotowych, podmiotowych, przestrzennych, 

procesualnych, organizacyjnych i instytucjonalnych. 

Data wydarzenia: 18 - 20 maja 2022 r. Organizatorem Konferencji jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego  

w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 114/118. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Konferencji 

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Organizatora 

  ABC przygotowania wniosku projektowego w Horyzoncie Europa – Część 

merytoryczna B 

Krajowy Punkt Kontaktowy w NCBR zaprasza na szkolenie przeznaczone dla osób rozpoczynających swoją 

przygodę z Horyzontem Europa: „ABC przygotowania wniosku projektowego w Horyzoncie Europa – Część 

merytoryczna B”. Podczas szkolenia zostanie omówiona część merytoryczna wniosku: Project proposal – 

Technical description (Part B) dla projektów badawczo-innowacyjnych, innowacyjnych i wspierających 

w Horyzoncie Europa.  

Szkolenie odbędzie się on-line w dniu 24 marca 2022 r. w godzinach 10:00 – 14:30. 

 

Formularz rejestracyjny na szkolenie znajdziecie Państwo na stronie NCBR 

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://unikonferencje.pl/konferencja/13089-iv-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-bezpieczenstwo-euroatlantyckie-i-polityka-federacji-rosyjskiej-temat-konferencji-budowanie-odpornosci-na-zagrozenia-hybrydowe
https://multimediawbiznesie.pl/indexp.html
https://www.gov.pl/web/ncbr/abc-przygotowania-wniosku-projektowego-w-horyzoncie-europa--czesc-merytoryczna-b
mailto:m.szpura@akademia.mil.pl

