
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Rośnie udział polskich uczestników w Horyzoncie Europa 

Po zamknięciu kolejnych 12 konkursów programu Horyzont Europa widać, że polscy uczestnicy projektów 

zwiększyli swój udział procentowy w budżecie programu do wysokości 1,60%, uzyskując tym samym 

najlepszy wynik w historii naszego uczestnictwa Polski w programach ramowych Unii Europejskiej na rzecz 

badań i innowacji. W ramach dostępnych środków, 145 beneficjentów z Polski uczestniczy w 189 projektach, 

z czego 17 koordynuje. Polska odnotowała również kolejny sukces pozyskując aż 11 prestiżowych grantów 

ERC z dofinansowaniem 15,89 mln euro – 2,74% budżetu UE na ten obszar. 

W kolejnym wydaniu baz eCORDA z 15 marca 2022 r. zawarto informacje o projektach realizowanych  

w odpowiedzi na 79 konkursów HE. 

Ogółem w projektach programu Horyzont Europa bierze udział 6156 uczestników ze 118 krajów, którzy 

realizują 1354 projekty na łączną kwotę 5,53 mld euro. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie KPK 

 

 Narodowe Centrum Nauki przyjęło Plan Równości Płci na lata 2022-2025 

Plan Równości Płci (Gender Equality Plan - GEP) to zestaw działań, których celem jest promowanie równości 

płci w organizacjach zajmujących się badaniami i innowacjami. Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej  

do przyjęcia planu zobowiązane są ministerstwa, agendy finansujące badania, instytucje naukowe i uczelnie 

biorące udział w programie Horyzont Europa. 

Planowane w GEP działania w zakresie finansowania badań obejmą m.in. uwzględnienie aspektów równości 

płci w formularzu wniosków o finansowanie składanych do NCN, zwiększenie świadomości wagi zagadnień 

równościowych w powoływaniu zespołu ekspertów NCN, procesie przyznawania Nagrody NCN oraz  

w działaniach informacyjnych i promocyjnych NCN. 

Tekst Planu znajdziecie Państwo na stronie NCN 

 

 Aneks na cztery dodatkowe prototypy Borsuka już w realizacji 

Zatwierdzony został aneks do podpisanej w 2014 roku w ramach konkursu NCBR umowy na prace rozwojowe 

dotyczącej opracowania Nowego Pływającego Bojowego Wozu Piechoty kr. Borsuk. Ruszyła więc realizacja 

czterech dodatkowych prototypów pojazdu. W efekcie proces badań kwalifikacyjnych projektu zostanie 

przyspieszony.  

Prace nad Borsukiem ruszyły 24 października 2014 roku na podstawie umowy NCBR z wykonawcami.  

W skład konsorcjum realizującego projekt wchodzą: Huta Stalowa Wola S.A. - lider, Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o.o., ROSOMAK S.A., Wojskowe Zakłady 

Motoryzacyjne S.A., Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., Akademia Sztuki Wojennej, Wojskowa 

Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej oraz Politechnika 

Warszawska. 

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie NCBR 

 

https://www.kpk.gov.pl/rosnie-udzial-polskich-uczestnikow-w-horyzoncie-europa-publikujemy-najnowsze-wyniki
https://www.ncn.gov.pl/index.php/aktualnosci/2022-04-27-plan-rownosci-plci
https://www.gov.pl/web/ncbr/aneks-na-cztery-dodatkowe-prototypy-borsuka-juz-w-realizacji


 

 IV Konkurs INFOSTRATEG  

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

INFOSTRATEG „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne”. Konkurs 

obejmuje cztery tematy w ramach programu:   

1. TEMAT 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy; 

2. TEMAT 5. Inteligentna maszyna do zbierania jabłek; 

3. TEMAT 7. Inteligentny dyspozytor korespondencji; 

4. TEMAT 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej (konkursem objęte są kontakty z min. 

jednym z wymienionych urzędów: Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego lub Urzędem 

Skarbowym). 

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski 

jednostki naukowe, przedsiębiorstwa albo konsorcja składające się z maksimum 3 podmiotów, przy czym 

Liderem konsorcjum jest podmiot realizujący wdrożenie wyników projektu. 

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

Nabór wniosków będzie trwał od 27 maja 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r. (do godziny 16:00). 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie NCBR 

 

 Trwa nabór wniosków w konkursie MINIATURA 6  

Przypominamy o trwającym naborze wniosków w konkursie MINIATURA 6, do którego 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. 

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny  

pod adresem https://osf.opi.org.pl 

Nabór wniosków trwa do 15 czerwca 2022 r. do godziny 16:00. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCN 

 

 Trwa Konkurs PRELUDIUM 21 

Przypominamy o trwającym naborze wniosków w konkursie PRELUDIUM 21 na projekty badawcze, 

przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant  

w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego 

odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej 

z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego. 

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl. 

Nabór wniosków trwa do 15 czerwca 2022 r. do godziny 16:00.  

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie NCN 

  

 
 

https://www.gov.pl/web/ncbr/ogloszenie-iv-konkursu-infostrateg-na-projekty-tematyczne
https://osf.opi.org.pl/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium21
https://osf.opi.org.pl/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium21


  1,2 mld euro czeka na innowatorów zajmujących się tematyką transportu 

Naukowcy i przedsiębiorcy zainteresowani tematyką transportu wciąż mogą ubiegać się o granty w tej 

dziedzinie, zarówno w ramach konkursów klastra 5: Klimat, energia, mobilność, jak i zaproszeń do składania 

wniosków publikowanych w ramach partnerstw europejskich. 

W ramach klastra 5 wkrótce otwarte zostaną tematy konkursowe (HORIZON-CL5-2022-D6-02), które 

obejmują wyzwania związane z logistyką, mobilnością w miastach i infrastrukturą transportową. Całkowity 

budżet konkursu wynosi 91 mln euro, a termin składania wniosków upływa 6 września 2022 r. 

Ze szczegółami konkursu można zapoznać się podczas wiosennej edycji Tygodnia z Klastrami. A już teraz 

wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na komisyjnym portalu Funding 

& Tenders. 

Również partnerstwo Clean Aviation ogłosiło pierwsze konkursy obejmujące 14 różnych tematów z budżetem 

wynoszącym ponad 735 mln euro. Termin składania wniosków upływa 23 czerwca 2022 r. 

Osoby zainteresowane aplikowaniem do konkursów z zakresu transportu, Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza 

na webinarium, które odbędzie się online 11 maja 2022 r. 

Również 23 czerwca 2022 roku upływa termin składania wniosków na konkursy ogłoszone w ramach Europe’s 

Rail Joint Undertaking. Do wyboru wnioskodawcy mają 6 tematów, z łącznym budżetem wynoszącym 234 mln 

euro. 

Wspólne Przedsięwzięcie SESAR 3 (SESAR to badanie ATM – zarządzanie ruchem lotniczym – w ramach 

jednolitego europejskiego nieba) ogłosiło dwa zaproszenia do składania wniosków, każdy z 17 tematami  

i łącznym budżetem ponad 143 mln euro. Termin składania wniosków w obu naborach (wszystkie 34 tematy) 

to 13 października 2022 r. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie KPK 

 

 Konkursy w programie Horyzont Europa 

Przypominamy, że Krajowy Punkt Kontaktowy udostępnił harmonogramy przyszłych konkursów: 

 

Filar 2 Klaster 3 – Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa 

Harmonogram znajdziecie Państwo na stronie KPK 

 

Filar 2 Klaster 4 – Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna 

Harmonogram znajdziecie Państwo na stronie KPK 

 

 Trwa nabór wniosków w konkursie OPUS 23 

Przypominamy o trwającym naborze wniosków w konkursie OPUS 23 na projekty badawcze, przeznaczony  

dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 

48 miesięcy.  

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

pod adresem osf.opi.org.pl. Nabór wniosków trwa do 15 czerwca 2022 r. do godziny 16:00.  

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCN 

https://www.kpk.gov.pl/12-mld-euro-czeka-na-innowatorow-zajmujacych-sie-tematyka-transportu
https://www.kpk.gov.pl/konkursy-w-programie-horyzont-europa
https://www.kpk.gov.pl/konkursy-w-programie-horyzont-europa
https://osf.opi.org.pl/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus23


 

  SMI2G – Security Mission Information and Innovation Group Event 2022 

Przypominamy, że w dniach 16-17 maja 2022 r. w Brukseli zostanie zorganizowana kolejna edycja 

wyjątkowego wydarzenia, jakim jest Security Mission Information and Innovation Group Event 2022 – 

SMI2G 2022 – spotkanie będzie prowadzone w formule fizycznej. 

Spotkanie zgromadzi wybitnych ekspertów, w tym innowatorów, badaczy, użytkowników końcowych z całej 

Europy. Będzie miało ono charakter networkingowy, stąd głównym celem wydarzenia jest poszukiwanie 

partnerów do konsorcjów międzynarodowych, dzielenie się wiedzą na temat nowości technologicznych, 

zaprezentowanie przełomowych pomysłów na projekty, które odpowiadają na aktualne wyzwania konkursów 

ogłaszanych w ramach Klastra 3. – Bezpieczeństwo Cywilne na rzecz Społeczeństwa w PR HE. 

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

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Organizatora 

  Tydzień z Klastrami: klaster 3 – Bezpieczeństwo Cywilne na rzecz Społeczeństwa 

Krajowy Punkt Kontaktowy, w ramach wiosennego cyklu wydarzeń pod tytułem “Tydzień z klastrami  

w programie Horyzont Europa”, zaprasza na webinarium dotyczące klastra 3. “Bezpieczeństwo Cywilne  

na rzecz Społeczeństwa”. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 maja br. (wtorek), w formule on-line. Klaster 3., 

z budżetem 1,6 mld euro na 7 lat, finansuje badania i rozwój technologii w następujących kierunkach 

badawczych, tzw. destinations: lepsza ochrona UE i jej obywateli przed przestępczością i terroryzmem; 

skuteczne zarządzanie zewnętrznymi granicami UE; ochrona infrastruktury zwiększone bezpieczeństwo  

w cyberprzestrzeni; społeczeństwa odporne na katastrofy; badania i innowacje w zakresie wzmocnionego 

bezpieczeństwa. 

 

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny na webinarium znajdziecie Państwo na stronie KPK 

 

 Tydzień z Klastrami: klaster 4. Technologie cyfrowe, przemysł, przestrzeń kosmiczna 

Krajowy Punkt Kontaktowy, w ramach wiosennego cyklu wydarzeń pod tytułem “Tydzień z klastrami  

w programie Horyzont Europa”, zaprasza na webinarium dotyczące klastra  4: Technologie cyfrowe, przemysł 

i przestrzeń kosmiczna.  

Działania proponowane w tym klastrze  mają na celu wsparcie  badań i innowacji w zakresie podwójnej 

transformacji gospodarki europejskiej, zarówno ekologicznej jak i cyfrowej. Zagadnienia badawcze, które mogą 

być finansowane, to między innymi nowe, zaawansowane materiały, produkty, technologie wytwarzania, 

technologie cyfrowe (sieć 6G, internet, IoT, sztuczna inteligencja), robotyka, automatyka, technologie 

kwantowe, jak i globalna infrastruktura kosmiczna, usługi, aplikacje i dane, przy jednoczesnym zachowaniu  

suwerenności tych technologii. 

Spotkanie on-line odbędzie się w poniedziałek,  23 maja br., w godz. 10:00 – 13:00. 

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny na webinarium znajdziecie Państwo na stronie KPK 

 

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://www.cmine.eu/events/83839
https://multimediawbiznesie.pl/indexp.html
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-3-bezpieczenstwo-cywilne-na-rzecz-spoleczenstwa
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-4-technologie-cyfrowe-przemysl-przestrzen-kosmiczna
mailto:m.szpura@akademia.mil.pl

