
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Horyzont Europa: opóźnienia w ogłaszaniu konkursów na granty ERC 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych poinformowała, iż nabory wniosków do konkursów na granty ERC  

w Programie Ramowym Horyzont Europa, wstępnie zaplanowane na styczeń (Starting  

i Consolidator), będą opóźnione ze względu na późne przyjęcie budżetu UE na lata 2021-2027 i programu 

Horyzont Europa. ERBN przewiduje, że informacji nt. przewidywanych terminów naborów w konkursach typu 

Starting i Consolidator udzieli około połowy stycznia br. Termin ogłoszenia konkursów typu Advanced, 

przewidywany na maj 2021, na dzień dzisiejszy nie ulega zmianie. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie ERC 

 Stanowisko Rady NCN w sprawie zmiany zasad zatrudniania w projektach badawczych 

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło Stanowisko Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie zmiany zasad 

zatrudniania młodych badaczy na stanowiskach post-doc oraz możliwości zatrudniania doświadczonych 

uczonych w projektach badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN. 

Szczegółowe informację znajdziecie Państwo na stronie NCN 

 Komunikat w sprawie zwolnienia z opodatkowania stypendiów naukowych  

i doktorskich w projektach badawczych NCN  

Narodowe Centrum Nauki informuje, że w dniu 28 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało 

rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. Poz. 2359) zmieniające rozporządzenie w sprawie 

zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu niektórych 

stypendiów i innych środków finansowych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki (Dz. U. 2019  

poz. 1982). Nowe rozporządzenie podpisane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju obowiązuje od dnia 

29 grudnia 2020 r. i przedłuża zaniechanie poboru podatku do 31 grudnia 2021 r. 

Szczegółowe informację znajdziecie Państwo na stronie NCN 

 Planowany harmonogram konkursów w 2021 r. w Narodowym Centrum Nauki 

Narodowe Centrum Nauki opublikowało Planowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez 

Narodowe Centrum Nauki w roku 2021. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów 

rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi 

uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki. 

Przewidywane rodzaje konkursów to m.in.: OPUS 21, PRELUDIUM 20, MINIATURA 5, SONATA BIS 11, 

SONATA 17, SONATINA 6. 

Szczegółowe informację znajdziecie Państwo na stronie NCN 

 

 

 

https://erc.europa.eu/news/delays-2021-calls
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-12-14-stanowisko-rady-ncn-w-sprawie-zmiany-zasad-zatrudniania
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-10-23-zwolnienie-z-podatku-srodki-ncn
https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram


 

 Wstępny harmonogram naboru wniosków NCBR w roku 2021 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie NCBR 

 Weave-UNISONO 

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza  konkurs Weave-UNISONO skierowany do zespołów badawczych 

z Polski, które wspólnie z zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii wystąpią  

z wnioskami o finansowanie projektów badawczych do NCN oraz do jednej (w przypadku projektów 

dwustronnych) lub dwóch (w przypadku projektów trójstronnych) właściwych ze względu na kraj instytucji 

partnerskich. Projekty mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauk. Wspólny projekt 

musi zawierać spójne programy badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej. 

Budżet konkursu wynosi 30 mln zł. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCN 

 SONATINA 5 

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłosił konkurs SONATINA 5 na projekty badawcze realizowane przez 

młodych badaczy. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia 

z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2018 r.  

do 31 grudnia 2020 r.), lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2021 r. Okres 3 lat może zostać 

przedłużony o przerwy w karierze naukowej, szczegółowo określone w dokumentacji konkursowej. 

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem 

https://osf.opi.org.pl 

Budżet konkursu wynosi 20 mln zł. 

 

Termin składania wniosków upływa 15 marca 2021 r., o godz. 16:00.  

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCN 

 ChistERA 2020 

Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) we współpracy z siecią CHIST-ERA ogłasza konkurs  

na międzynarodowe projekty badawcze  z następujących obszarów tematycznych:  

1. Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions; 

2. Towards Sustainable ICT. 

 

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych 

pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać 

co najmniej stopień naukowy doktora. 

Kraje uczestniczące w konkursie: Belgia, Bułgaria, Québec (Kanada), Czechy, Finlandia, Francja, Węgry, Irlandia, 

Izrael, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania. 

Budżet konkursu wynosi 500 tys. Euro. 

Termin składania wniosków upływa 8 marca 2021 r. o godzinie 16:00.  

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCN 

 
 

https://archiwum.ncbr.gov.pl/harmonogram-konkursow/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono
https://osf.opi.org.pl/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina5
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/chist-era-2020


  Lider XII 

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 1,5 mln PLN. 

 

Termin naboru wniosków: od 18.01.2021 r. do 18.03.2021 r. godz. 16.15. 

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCBR 

 

 Konkurs nr 3/SZAFIR/2021 

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności 

państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił konkurs nr 3/SZAFIR/2020.  

Finansowanie może być przeznaczone na badania naukowe lub prace rozwojowe, o których mowa  

w art. 4 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zapewniające 

uzyskanie poziomu gotowości technologii projektu określone w Regulaminie Konkursu. 

Wnioskodawca składając wniosek będzie zobowiązany do określania, w której z grup projektów A albo B będzie 

realizowany projekt objęty wnioskiem.  

Grupa A – Projekty badawczo-rozwojowe ukierunkowane na rozwój kluczowych technologii materiałowych, 

softwareowych, rozwiązań funkcjonalnych, podzespołów, zespołów i układów na IX PGT, których rozwiązanie 

może pozwolić na osiągnięcie znacznego postępu technicznego lub stworzenie podstaw do budowy nowych 

możliwości funkcjonalnych i operacyjnych zaawansowanych systemów lub nowo opracowywanych wzorów 

uzbrojenia lub sprzętu technicznego. Okres realizacji Projektu: faza badawcza do 2 lat, faza rozwojowa do 2 lat. 

Grupa B – Projekty badawcze ukierunkowane na opracowanie demonstratorów nowych wzorów uzbrojenia  

i sprzętu wojskowego na VI PGT. Okres realizacji Projektu:  faza badawcza do 3 lat. 

Zakres tematyczny: 

1. Nowoczesne technologie IT. 

 

Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie w dniach  

od 15.02.2021 r., od godz. 9.00 do 19.03.2021 r., do godz. 16.00, pod adresem https://osf.opi.org.pl 

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  

i mechatroniczne”. Program INFOSTARTEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału 

sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, 

mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Spośród celów szczegółowych Programu, wpisujących się  

w zakres tematyczny I konkursu, należy wymienić m.in.: tworzenie zbiorów danych testowych oraz 

przygotowywanie na ich bazie standardów wyboru najlepszych rozwiązań, rozwijanie polskiego potencjału 

badawczego w sztucznej inteligencji, znaczące zwiększenie aktywności rynkowej polskich zespołów 

informatycznych, a także stworzenie rozwiązań opartych o uczenie maszynowe, podnoszących jakość produktów 

i usług oraz efektywność procesów. 

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

https://archiwum.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-lider-xii/
https://osf.opi.org.pl/
https://archiwum.ncbr.gov.pl/programy/programy-i-projekty-obronnosc-bezpieczenstwo/aktualnosci/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/ogloszenie-konkursu-nr-3szafir2021-66121/
https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php


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

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCBR 

 

 

 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; 

 Technologies for System Design & Investigation; 

 Technological Aspects of e-Governance & Privacy. 

 

Data: 16-17 September 2021 
 

Miejsce: St. Constantine and Elena resort, Bułgaria 

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie INFOTECH 

 

 (Online) Postcolonialism, Postcommunism and Postmodernism - 3rd International 

Interdisciplinary Conference 
 

Celem konferencji jest wymiana wiedzy na temat postkolonializmu, postkomunizmu i postmodernizmu, z wielu 

perspektyw i w różnych aspektach: w polityce, społeczeństwie, psychologii, kulturze i wielu innych. Podczas 

konferencji przewidywane są panele dyskusyjne poświęcone aspektom reprezentacji postkolonializmu, 

postkomunizmu i postmodernizmu w praktykach artystycznych: w literaturze, filmie, teatrze czy sztukach 

wizualnych. 

 

Data: 28-29 stycznia 2021 r. 

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Unikonferencje 

 

 III Międzynarodowa Konferencja Naukowa ONLINE: Bezpieczeństwo euroatlantyckie  

i polityka Federacji Rosyjskiej. PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM FEDERACJI 

ROSYJSKIEJ DLA BEZPIECZEŃSTWA EUROATLANTYCKIEGO 

 

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  

 

 

 

https://archiwum.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/i-konkurs-infostrateg/
http://infotech-bg.com/
https://unikonferencje.pl/konferencja/11944-online-postcolonialism-postcommunism-and-postmodernism-3rd-international-interdisciplinary-conference


dla bezpieczeństwa rozumianego w kategoriach przedmiotowych, podmiotowych, przestrzennych, procesualnych, 

organizacyjnych i instytucjonalnych. 

Data: 19-20 maja 2021 r. 

Miejsce: Konferencja ONLINE 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Unikonferencje 

 V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Terroryzm – zagrożenia, prewencja, 

perspektywy 
 

Celem wydarzenia jest wymiana wiedzy, doświadczeń, a przede wszystkim kompleksowa, naukowa dyskusja 

dotycząca problemu terroryzmu na wielu płaszczyznach. Refleksją objęte zostaną nie tylko współczesne formy 

terroryzmu, ale także jego aspekty historyczne oraz perspektywy na przyszłość. Jesteśmy zainteresowani zarówno 

teoretycznymi rozważaniami o samym zjawisku terroryzmu, jak i prezentacją praktycznych rozwiązań 

prewencyjnych, bądź mających na celu niwelowanie skutków ataków.  

 

Data: 18 lutego 2021 r. 

Miejsce: Lublin / ONLINE 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Organizatora 

 XIV Konferencja Naukowa "Multimedia w Biznesie i Administracji" Technologie ICT 

we współczesnym zarządzaniu 

Celem cyklicznie organizowanej konferencji jest prezentacja najnowszych trendów i technologii, umożliwiających 

rozwiązywanie problemów z zakresu organizacji i zarządzania współczesnymi organizacjami. Organizatorzy, 

kładąc duży nacisk na rozwijanie współpracy między ośrodkami i przedstawicielami biznesu, działają na rzecz 

inicjowania nowych kontaktów naukowo-badawczych. 

Data: 25-26 marca 2021 r. 

Miejsce: Konferencja ONLINE 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Organizatora 

 

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/11973-trzecia-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-zatytulowana-bezpieczenstwo-euroatlantyc-kie-i-polityka-federacji-rosyjskiej-temat-konferencji-konsekwencje-zagrozen-kreowanych-przez-federacje-rosyjska-dla-bezpieczenstwa
https://www.pol-int.org/pl/konferencje/v-ogolnopolska-konferencja-naukowa-terroryzm-zagrozenia
https://multimediawbiznesie.pl/indexp.html
mailto:p.palasz@akademia.mil.pl
mailto:m.szpura@akademia.mil.pl

