
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 PAKT, czyli „Premia dla AKTywnych” ma zastąpić „Premię na Horyzoncie” 

Na stronie MNiSW ukazała się informacja na temat kształtu regulacji dotyczącej dodatkowego wynagrodzenia 

projektowego. Chodzi o projekt PAKT, czyli „Premia dla AKTywych”. Będzie on służył stworzeniu efektywnego 

systemu premiowania najlepszych naukowców. Ministerstwo czeka jeszcze na akceptację zapisów ze strony 

Komisji Europejskiej. Obecny mechanizm wsparcia „Premia na Horyzoncie” nie będzie w projektach Horyzontu 

Europa kontynuowany.  

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie MNISW 

 Horyzont Europa: znamy wstępne terminy konkursów na granty ERC 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych opublikowała wstępne terminy konkursów na granty ERC w Programie 

Ramowym Horyzont Europa. Ogłoszenie konkursów jest wstępnie zaplanowane na styczeń (Starting  

i Consolidator) oraz maj (Advanced) 2021.  

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie ERC 

 Informacja dotycząca zmian w raportowaniu „Innych kosztów bezpośrednich”  

w projektach badawczych 

Narodowe Centrum Nauki informuje, że dla projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania 

w konkursach ogłoszonych od 15 marca 2019 r., w ramach sprawozdania z realizacji projektów badawczych,  

w raportach rocznych i końcowych, będzie wymagane uzupełnienie danych uszczegółowiających poniesione 

wydatki w kategorii „Inne koszty bezpośrednie”. 

Szczegółowe informację znajdziecie Państwo na stronie NCN 

 Komunikat w sprawie realizacji projektów badawczych w czasie pandemii COVID-19 

Narodowe Centrum Nauki informuje, że zgodnie z zapisami umów o realizację i finansowanie projektów 

badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz z pismem Dyrektora NCN z dnia 6 lutego  

2018 r. w sprawie ujednolicenia zasad realizacji projektów możliwe jest przedłużenie okresu realizacji projektu 

badawczego do 12 miesięcy od pierwotnego terminu jego zakończenia, dokonane przez podmiot na wniosek 

kierownika projektu. 
 

Szczegółowe informację znajdziecie Państwo na stronie NCN 

 Informacja dotycząca uzupełniania dokumentów przesłanych do Narodowego Centrum 

Nauki na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą 

Narodowe Centrum Nauki informuje, że w celu dalszego ułatwiania beneficjentom wykonywania obowiązków 

wynikających z umów grantowych (umów o realizację i finansowanie projektów badawczych, staży po uzyskaniu 

stopnia naukowego doktora, stypendiów doktorskich), NCN nie będzie wymagało uzupełniania dokumentów, 

które zostały przesłane do NCN na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (/ncn/SkrytkaESP) dostępnej na 

platformie ePUAP, w postaci kopii zawierających komplet wymaganych podpisów złożonych w odpowiedniej 

formie. 

Szczegółowe informację znajdziecie Państwo na stronie NCN 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/nauka/pakt-czyli-premia-dla-aktywych
https://erc.europa.eu/
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-09-23-informacja-dot-zmian-w-raportowaniu-innych-kosztow-bezposrednich?language=pl
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-07-13-komunikat-w-sprawie-realizacji-projektow-badawczych-w-czasie-pandemii-covid-19
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-07-13-komunikat-w-sprawie-realizacji-projektow-badawczych-w-czasie-pandemii-covid-19
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-07-24-informacja-dot-uzupelniania-dokumentow-przeslanych-do-ncn-na-esp


 

 Harmonogram naboru wniosków Narodowego Centrum Nauki w roku 2020 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie NCN 

 OPUS 20 + LAP 

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłosił konkurs OPUS 20 na projekty badawcze.  Konkurs OPUS 20 

otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej 

dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły 

badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.  Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na 

wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań. 

Budżet konkursu wynosi 450 mln zł. 

Termin składania wniosków w systemie ZSUN/OSF upływa 15 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCN 

 SONATA 16 

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłosił konkurs SONATA 16 na projekty badawcze, przeznaczony dla 

naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. 

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 

miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. 

 

Budżet konkursu wynosi 100 mln zł. 

 

Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2020 r., do godz. 16:00. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 

w czerwcu 2021 r. 

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCN 

 PRELUDIUM BIS 2 

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłosił konkurs skierowany do podmiotów prowadzących szkoły 

doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie 

projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw 

doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS 2 może obejmować środki na badania w wysokości maks. 180 

000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie w wysokości maks. 20%. W konkursie będą 

finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy. 

 

Konkurs PRELUDIUM BIS 2 wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do 

realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową 

Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). 

 

Budżet konkursu wynosi 100 mln zł. 

 

Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 

najpóźniej w czerwcu 2021 r. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCN 

 
 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-10-21-harmonogram-konkursow-2020
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus20
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata16
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis2


 Europejski Program Rozwoju Przemysłu Obronnego (EDIDP)  

EDIDP jest to europejski program przemysłowy mający na celu wspieranie konkurencyjności i zdolności 

innowacyjnych przemysłu obronnego Unii. Budżet programu w wysokości 500 mln EUR  będzie współfinansował 

wspólny rozwój produktów i technologii obronnych w latach 2019-2020. Program ten jest wstępem do 

Europejskiego Funduszu Obrony, który będzie wdrażany od następnego okresu programowania 2021-2027.  

Szczegółowe informacje i konkursy w ramach EDIDP znajdziecie Państwo na stronie ec.europa.eu 

 NCBR przeznacza 200 mln zł na konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy” 

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem 

 i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka 

Ścieżka „Koronawirusy”.  

NCBR przewidziało trzy podstawowe obszary tematyczne, w które wpisywać powinny się zgłaszane do 

dofinansowania projekty, są to: 

 Diagnostyka – urządzenia do szybkiego wykrywania obecności koronawirusa. 

 Leczenie – badania nad wykorzystaniem istniejących lub nowych leków, a także prace nad szczepionką. 

 Profilaktyka – działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii (w tym koronawirusa 

SARS-CoV-2) oraz działania na rzecz Polskiej tarczy antywirusowej: poprawy bezpieczeństwa 

biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcie jego funkcjonowania w stanach zagrożenia 

epidemiologicznego. 

Nabór wniosków rozpoczął się 6 maja i potrwa do 31 grudnia 2020 r. do godz. 12.00. Konkurs podzielony jest na 

trzy rundy: pierwsza od 6 maja do 5 czerwca 2020 r., druga od 6 czerwca do 24 lipca 2020 r., a trzecia  

od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r. Ocena wniosków potrwa do 90 dni.  

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCBR  

 I konkurs INFOSTRATEG 

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza I konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań 

Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne mechatroniczne”  

 

Celem Programu INFOSTARTEG jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań 

wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Do celów 

szczegółowych Programu, wpisujących się w zakres tematyczny I konkursu należy: 

 Utworzenie zbiorów danych testowych i stworzenie na ich bazie standardów wyboru najlepszych 

rozwiązań; 

 Rozwijanie polskiego potencjału badawczego w sztucznej inteligencji; 

 Znaczące zwiększenie aktywności rynkowej polskich zespołów informatycznych; 

 Stworzenie rozwiązań opartych o uczenie maszynowe podnoszących jakość produktów/ usług  

i efektywność procesów. 

Z zakresu tematycznego programu wybrano do I konkursu 2 tematy: 

 

A. TEMAT 2. Rozpoznawanie obrazów medycznych; 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502,31094501;programCode=EDIDP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.kpk.gov.pl/?p=52410&znewsletter=29kwietnia2020


B. TEMAT 11. Weryfikowanie źródeł informacji i detekcja fake newsów. 

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI 

 

Nabór wniosków będzie trwał od 4 stycznia do 26 lutego 2021 r. (do godziny 16:00). 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCBR  

 Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć 

projekt – cz. 3/3 

ON-LINE, 16 grudnia 2020 

Szkolenie bezpłatne 

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na trzecie spotkanie z serii szkoleń dla osób zaangażowanych 

 w przygotowanie budżetu do wniosków projektowych oraz w proces zarządzania finansowo-administracyjnego  

i rozliczanie projektów H2020. Tematem spotkania będą: dofinansowanie projektu, raporty, płatności i audyty oraz 

udział stron trzecich w projektach.  

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie KPK 

 Warsztaty: granty ERC – jak napisać wniosek? 

ON-LINE, 17 grudnia 2020 

Szkolenie bezpłatne 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na warsztaty pisania wniosków o granty 

Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Na spotkanie zapraszamy wyłącznie naukowców zainteresowanych 

aplikowaniem o granty ERC w pierwszych konkursach programu Horyzont Europa.  

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie KPK 

 PROMOCJA DOROBKU NAUKOWEGO 

ON-LINE, 21 stycznia 2021 

Szkolenie dla wszystkich zainteresowanych udoskonalaniem swoich umiejętności promocji dorobku naukowego 

w różnych obszarach aktywności naukowej. Szczególnie dla nauczycieli akademickich przygotowujących się do 

wystąpień publicznych dla różnych specjalistycznych słuchaczy, przygotowujących wystąpienia na 

międzynarodowe konferencje, czy przymierzających się do publikacji popularnonaukowych tekstów. 

Warsztaty będą złożone z kilku części, w których omówione zostaną przykłady wykorzystania różnych narzędzi 

i sposobów prezentowania treści naukowych. Zostaną przedstawione najczęstsze błędy w promowaniu wizerunku 

naukowego.  

Koszt udziału jednej osoby wynosi: 

 690 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 8 stycznia 

 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 9 stycznia 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie CPI 

 

 
 

https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php
https://www.kpk.gov.pl/?p=52410&znewsletter=29kwietnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=55447&znewsletter=2grudnia2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=55558&znewsletter=2grudnia2020
https://www.cpi.com.pl/php/impreza.php?id=760


 INSTRUMENTARIUM NAUKOWCA – Narzędzia naukowca oraz czasopisma 

naukowe (pisanie, badania, wyszukiwanie źródeł, ocena dorobku, analizy cytowalności) 

ON-LINE, 17 lutego 2021 

Szkolenie ma na celu: 

 Pokazanie, jakie narzędzia można wykorzystać, aby skutecznie pisać publikacje naukowe. 

 Zwrócenie uwagi na praktyczną stronę pisania tekstów naukowych z wykorzystaniem różnych narzędzi. 

 Wyrobienie umiejętności obsługiwania różnych narzędzi służących do pisania i związanych ze 

wszystkimi etapami tworzenia publikacji, w tym zarządzania zespołem badawczym. 

 Pokazanie różnych internetowych źródeł zasobów naukowych (w tym zasobów Open Access). 

 Uzmysłowienie wagi wskaźników oceny czasopism naukowych (analizy cytowalności). 

 Podpowiedzenie, czym kierować się w wyborze czasopisma naukowego, do którego składa się tekst. 

 Omówienie najważniejszych wskaźników oceny dorobku badawczego poszczególnych naukowców. 

 Charakterystykę i przygotowanie do używania wybranych serwisów społecznościowych dla naukowców 

(w tym Google Scholar). 

Koszt udziału jednej osoby wynosi: 

 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 5 lutego 

 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 6 lutego 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie CPI 

 

 Dezinformacja – Inspiracja – Społeczeństwo. Social CyberSecurity 

Głównym celem konferencji jest otwarta debata, wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń na temat zagadnień 

związanych z rozwojem dezinformacji i inspiracji we współczesnych społeczeństwach oraz tego w jaki sposób 

zaimplementować social cybersecurity w naszych warunkach. 

SEKCJE KONFERENCJI: 

• Cyberbezpieczeństwo społeczne jako nowe narzędzie badawcze; 

• Nowe metody badania problematyki dezinformacji w socjologii i bezpieczeństwie narodowym; 

• Nowe kierunki działań dezinformacyjnych i inspiracyjnych w sieciach społecznościowych. Rozwój 

technologiczny 

 a działania dezinformacyjne; 

• Socjotechniki - propaganda a dezinformacja. Kształtowanie opinii publicznej i postaw społecznych; 

• Społeczne uwarunkowania dezinformacji a nowoczesne technologie komunikacji.  

Postprawda w epoce wojny informacyjnej. 

Data: 12 stycznia – 14 stycznia 2020 r. 

 

Miejsce: Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku, Plac NZS 1  

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Unikonferencje.pl 

 

 

 

 

https://www.cpi.com.pl/php/impreza.php?id=808
https://unikonferencje.pl/konferencja/11467-dezinformacja-inspiracja-spoleczenstwo-social-cybersecurity


Zagrożenia – plagi współczesnej cywilizacji 

Konferencja ma wymiar międzynarodowy, interdyscyplinarny. Obejmuje różne aspekty tematu mające 

odzwierciedlenie we współczesnych badaniach. Każdy z uczestników ma możliwość zaprezentować temat  

z zakresu swojej dyscypliny naukowej. W związku z konferencją przygotowywana będzie monografia o tej 

tematyce. Informacje na ten temat zostaną podane podczas konferencji naukowej.  

Data: 09 marca 2021 r.  
Miejsce: Hotel Sezam Stalowa Wola, ul. KEN 51 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Unikonferencje.pl 

 Wolność – dar, prawo, obowiązek 

Konferencja ma wymiar międzynarodowy, interdyscyplinarny. Obejmuje różne aspekty tematu mające 

odzwierciedlenie we współczesnych badaniach. Każdy z uczestników ma możliwość zaprezentować temat 

 z zakresu swojej dyscypliny naukowej. W związku z konferencją przygotowywana będzie monografia o tej 

tematyce.  

Data: 14 kwietnia 2021 r. 

 

Miejsce: Hotel Sezam w Stalowej Woli ul. KEN 51 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Unikonferencje 

 35th edition of the International Conference on Information Technologies 

InfoTech is an international forum for scientists, researchers, industrial experts to share innovations, experience 

and new research results in the fields of Information Technologies and Information Security; Technologies for 

System Design and Intelligent Systems; Technological Aspects of e-Governance and Data Protection, etc. The 

forum is a successor of International Conference on Systems for Automation of Engineering and 

Research (SAER), established in 1987 and International Workshop on e-Governance and Data 

Protection (EG&DP), established in 2005. 

Sekcje konferencji:  
 Information Technologies  

 Information Security 

 Networking and Communication Technologies 

 Intelligent Systems and Applications 

 Technologies for System Design & Investigation 

 Technological Aspects of e-Governance & Privacy 

Data: 16-17 September 2021Miejsce: St. Constantine and Elena resort Bulgaria 

 

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

– mgr Paulina Pałasz (p.palasz@akademia.mil.pl); tel. 261-813-648;  

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

https://unikonferencje.pl/konferencja/11622-zagrozenia-plagi-wspolczesnej-cywilizacji
https://unikonferencje.pl/konferencja/11624-wolnosc-dar-prawo-obowiazek
mailto:p.palasz@akademia.mil.pl
mailto:m.szpura@akademia.mil.pl

